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Akceptacja agresji w życiu politycznym.
Rola dostępności poznawczej
proagresywnych przekonań o świecie
oraz specyfiki obserwowanego aktu agresji
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Artykuł przedstawia wyniki dwóch badań eksperymentalnych dotyczących percepcji agresji w publicznym
sporze politycznym na temat procedury zapłodnienia in vitro. W obu badaniach procedurę eksperymentalną
poprzedzał pomiar opinii osób badanych na temat in vitro. W drugiej fazie, w badaniu 1 (N = 223) torowano
darwinistyczną wizję świata społecznego, a w badaniu 2 (N = 240) torowano społeczną normę agresywności.
Kolejne etapy procedury badawczej były w obu badaniach identyczne. Wszyscy badani wysłuchiwali ośmiominutowego nagrania publicznego sporu dwóch posłów, będącego rzekomo fragmentem audycji radiowej.
W rzeczywistości nagrania przygotowano na podstawie argumentów i obraźliwych słów, często powtarzających się w burzliwych sporach między politykami. Każda osoba badana wysłuchiwała jednej z czterech
wersji nagrania. Różniły się one kierunkiem inicjowanej agresji (wobec zwolennika procedury in vitro lub
wobec jej przeciwnika) oraz sposobem reagowania zaatakowanego interlokutora (bez agresywnej riposty lub
z agresywną ripostą). Zmiennymi zależnymi były: ogólny poziom aprobaty agresji w polityce oraz oceny
polityków biorących udział w medialnym sporze o in vitro (ocen dokonywano na wymiarach: ciepła, kompetencji i agresywności). Analizy wyników wykazały m.in., że: (a) agresywny polityk zdecydowanie traci
w oczach obserwatora na rzecz ofiary swojej agresji; (b) jeżeli odpowiedzi zaatakowanego polityka są pozbawione agresji, jest on oceniany lepiej niż wtedy, gdy odpowiada agresywnie; (c) polityk zajmujący w publicznym sporze stanowisko tożsame z opinią obserwatora jest przez niego oceniany zdecydowanie lepiej
niż polityk mający stanowisko przeciwne; (d) dostępność poznawcza proagresywnych przekonań aktywizuje myślenie w kategoriach społecznego zróżnicowania, podziałów grupowych na My–Oni powstałych na
podstawie różnic w poglądach; w efekcie nasila procesy faworyzacji „swoich” i defaworyzacji „obcych”.
Słowa kluczowe: agresja w polityce, proagresywne przekonania społeczne, poznawcza dostępność, ciepło,
kompetencje, akceptacja agresji

Polityka jest dziedziną życia, w której spory między zwolennikami różnych ideologii oraz spory o kształt konkretnych decyzji są codziennością. W polityce demokratycznej
prowadzone są one po to, by można było w ważnych dla
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prawa mniejszości były dostrzegane i brane pod uwagę przez
rządzącą większość. Jednak demokratyczny spór nie powinien według teorii liberalnej demokracji przekształcać się
w akty agresji, w wojnę na słowa i czyny, których celem jest
niszczenie politycznego przeciwnika (Gutmann, Thompson,
1996). W dzisiejszej praktyce życia politycznego w różnych
miejscach demokratycznego świata coraz częściej spotykamy jawne przejawy agresji zarówno między politykami,
jak i wobec polityków, zwłaszcza wobec rządzących elit.
Również obywatele dostrzegają wiele przejawów agresji
w polskiej polityce. W badaniu sondażowym zrealizowanym przez nas w 2014 r. na ogólnopolskiej próbie blisko
50% respondentów wyraziło opinię, że jest jej w naszym
życiu politycznym dużo lub bardzo dużo.
Celem serii badań prowadzonych w latach 2014–2016
było wskazanie zmiennych psychologicznych, które różnicują poziom akceptacji różnych przejawów agresji w życiu
politycznym. Społeczna akceptacja agresji zasługuje na
głębsze zbadanie, w przyjętym bowiem przez nas poznawczym podejściu teoretycznym jest ona znaczącym predyktorem agresywnych zachowań. Ułatwia jednostkom
i grupom „przechodzenie” od indywidualnej dyspozycji
do agresji, od przeżywanych emocji gniewu lub złości
i wrogich postaw – do agresywnych zachowań (Crick,
Dodge, 1994; Försterling, 2005; Frączek, 2002; Huesmann,
2001; Huesmann, Guerra, 1997; Kirwil, 2012). Skoro tak,
to wskazując czynniki skłaniające do akceptacji agresji
w polityce, jednocześnie diagnozujemy obszar agresywnych
zagrożeń dla tej sfery życia.
W pierwszym z serii badań wykazaliśmy, że akceptacja
agresji w polityce ma związek z dyspozycyjną agresywnością
jednostki, ale jest on całkowicie mediowany przez pewien
zestaw przekonań czy schematów poznawczych na temat
świata społecznego: normatywne przekonania o dopuszczalności agresji, społeczny darwinizm oraz negatywny schemat
polityki i polityków (Skarżyńska, Radkiewicz, 2015). Dzieje
się tak dlatego, że wymienione schematy świata zawierają
przekonania o tym, że agresja jest „normą” i drogą do życiowego sukcesu, że ludzie zwykle mają złe intencje, są pełni
wrogości, skłonni raczej do ataku niż pomocy. Przekonania
te zawierają więc wzorce agresji i usprawiedliwienia dla
własnej agresji (Brewer, Steenbergen, 2002; Hawkins, 1997;
Huesmann, 2001; Slaby, Guerra, 1988).
Poznawcze schematy otaczającego świata są szczególnie
istotne dla aktywizowania i usprawiedliwiania agresji instrumentalnej, czyli zachowania zaplanowanego i wykonanego
tak, aby osiągnąć cel: skrzywdzenie innej osoby lub grupy
(Anderson, Huesmann, 2003; Berkowitz, 2004; Kirwil,
2012). Właśnie z takimi przykładami agresji spotykamy się
w życiu politycznym, zarówno w relacjach między politykami rywalizującymi o władzę, jak i w stosunkach między

społeczeństwem a politykami (Radkiewicz, Skarżyńska,
2014).
Proagresywne schematy świata mogą być w różnym
stopniu poznawczo dostępne. Dostępnością rozumiana jest
tu łatwość, z jaką możemy sobie uświadomić, przywołać
do świadomości określone przekonania (Aronson, Wilson,
Akert, 1997; Fazio, 1989). Wyróżniamy dostępność chroniczną, czyli stale podwyższoną pamięciową dostępność
jakiegoś zespołu przekonań wskutek częstego korzystania
i osobistej ważności oraz dostępność czasową, wzbudzaną
sytuacyjnie czy torowaną poznawczo (Berkowitz, 2004;
Hansen, Hansen, 1990). Badania, które przedstawimy w tym
artykule, dotyczą – między innymi – właśnie tego, czy i jak
sytuacyjne zwiększanie dostępności poznawczej schematu
świata jako społecznej dżungli (zwanego też „społecznym
darwinizmem”; Skarżyńska, Radkiewicz, 2011) i proagresywnych schematów normatywnych (Huesmann, Guerra,
1997) wpływa na percepcję agresji w życiu politycznym
i na stopień jej akceptacji. Dotychczasowe studia nad
poznawczym torowaniem schematów złego świata przez
pokazywanie filmów lub teledysków zawierających sceny
przemocy (Berkowitz, Rogers, 1986; Hansen, Hansen,
1990; Huesmann, 2001; Huesmann, Kirwil, 2007), nad
ekspozycją negatywistycznych przekonań o świecie społecznym (Gilovich, 1981; Lopez, Sabucedo, 2007; Sabucedo,
Blanco, De la Corte, 2003; Skarżyńska, Henne, 2016) oraz
prezentacją wzorów mowy nienawiści w publicznych wystąpieniach polityków (Kalmoe, 2010; Pratkanis, Aronson,
2003), pozwalają przypuszczać, że w sytuacji zwiększonej
dostępności zarówno schematu otaczającego świata jako
społecznej dżungli (eksperyment 1), jak i proagresywnych przekonań normatywnych (eksperyment 2) zwiększą
akceptację agresji politycznej oraz spowodują bardziej
pozytywne oceny agresora w porównaniu z jego oceną
w grupie kontrolnej.
Agresja w życiu politycznym, podobnie jak i w innych
dziedzinach życia społecznego, jest interakcją, w której
uczestniczą nie tylko agresorzy, ale także ofiary agresji
oraz obserwatorzy. Planując eksperymenty, uwzględniliśmy
więc – oprócz manipulowanej dostępności proagresywnych
przekonań – kontekst sytuacyjny, w jakim dany akt agresji
między politykami ma miejsce. Agresja polityczna ma
zawsze jakiś przedmiot. Jest „za czymś” lub „przeciwko
czemuś”. Jej ofiara może pozostać bierna lub równie
agresywnie ripostować. A obserwatorzy sporu mogą być
w różnym stopniu zainteresowani jego przedmiotem oraz
mieć własną opinię na jego temat. Wszystkie te zmienne
zostały uwzględnione w przedstawianych eksperymentach.
Przedmiotem publicznego sporu między politykami,
który przedstawialiśmy uczestnikom badania w formie
fragmentu specjalnie spreparowanego nagrania audycji
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radiowej, uczyniliśmy procedurę zapłodnienia in vitro
i jej refundację przez NFZ. W momencie prowadzenia
badań był to temat aktualny, obecny w mediach i żywo
dyskutowany. Sejm przyjął właśnie ustawę o zasadach
refundacji tej procedury przez NFZ, a w Senacie toczyły
się agresywne spory na jej temat. W obu przedstawianych
w artykule eksperymentach uczestnicy wysłuchują nagrań,
w których spierają się przeciwnik i zwolennik tej procedury
(obaj przedstawieni jako posłowie Sejmu RP).
Podsumowując, celem badań jest sprawdzenie wpływu
wybranych czterech czynników (1 – dostępność proagresywnych przekonań o świecie; 2 – ofensywna inicjowana
agresja wobec przeciwnika w sporze; 3 – agresywna riposta
ofiary agresji; 4 – podobieństwo opinii pomiędzy dyskutującym politykiem i oceniającym go obserwatorem) na
akceptację agresji w polityce i oceny polityków uczestniczących w obserwowanym sporze.
Zmiennymi zależnymi w obu eksperymentach są: poziom
deklarowanej akceptacji dla agresji w życiu politycznym
oraz oceny obserwowanych polityków na wymiarach agresywności, ciepła i kompetencji. Percepcja i ocena polityków
na tych wymiarach wskazuje pośrednio na akceptację lub
odrzucenie polityka (np. Caprara, Barbaranelli, Zimbardo,
2002; Fiske, 1986; Wojciszke, 2010), gdyż mają one centralne znaczenie dla oceny atrakcyjności interpersonalnej
(Abele, Wojciszke, 2007; Asch, 1946; Wojciszke, 2010).
W naszych badaniach możemy więc ocenę ciepła, kompetencji i agresywności polityka traktować jako pośrednie
wskaźniki poziomu akceptacji jego obserwowanego zachowania (agresji lub braku agresji).
Na podstawie wcześniej zarysowanej teorii i badań nad
dostępnością schematów poznawczych sformułowaliśmy
przypuszczenie, że sytuacyjnie manipulowana dostępność
proagresywnych schematów świata społecznego (przekonań
o świecie jako dżungli społecznej – w eksperymencie 1
i proagresywnych przekonań normatywnych – w eksperymencie 2) powinna dać dwa efekty: (1) zwiększyć poziom
ogólnej akceptacji agresji w życiu politycznym oraz (2)
podnosić oceny kompetencji i ciepła, a zmniejszać ocenę
agresywności publicznie spierających się polityków.
Hipotezy dotyczące roli kolejnych zmiennych sytuacyjnych opieramy na następujących przesłankach. Z wcześniejszych badań wynika, że Polacy raczej nie akceptują
agresji między politykami (Radkiewicz, Skarżyńska, 2014;
Skarżyńska, Radkiewicz, 2015; Zakrzewski, 1992). Chociaż
dość powszechnie krytykujemy polityków i w pewnym
stopniu przyzwalamy na agresywne zachowania wobec
nich (zwłaszcza gdy uważamy, że „źle rządzą” lub „szkodzą
Polsce”), to jednak odczuwamy potrzebę polityka – autorytetu, osoby dającej pewien wzór społecznego zachowania.
Mocne, agresywne słowa w publicznej debacie wydają się
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sprzeczne ze wzorem polityka odpowiedzialnego za słowa,
szanującego innych, zdolnego do trzymania na wodzy
swoich negatywnych emocji. Dlatego przewidujemy, że
polityk inicjujący agresję w publicznym sporze, niezależnie
od tego, jakie stanowisko reprezentuje w sporze o in vitro,
będzie mniej akceptowany przez obserwatora niż wtedy,
gdy jest on ofiarą agresji ze strony przeciwnika w sporze.
Agresywna odpowiedź na agresję innego uczestnika
w sporze politycznym (agresja sprowokowana) jest oceniana przez obserwatorów inaczej niż agresja ofensywna.
Badania dowodzą, że ten rodzaj agresji jest spostrzegany
przez obserwatorów jako reakcja na przejawy wrogości lub
agresji i w związku z tym jest łatwiej usprawiedliwiany
przez obserwatorów niż akt agresji ofensywnej (Bettencourt,
Halley, Benjamin, Valentine, 2006; Crick, Dodge, 1994).
Jednak w przypadku ocen zachowania polityka podatność na
prowokację ze strony przeciwnika jest wadą i nie powinna
być usprawiedliwiana przez obserwatorów. Agresywna riposta świadczy bowiem o tym, że polityk nie jest wystarczająco
kompetentny, skoro daje się sprowokować i łatwo poddaje
się negatywnym emocjom. Można więc przypuszczać, że
polityk odpowiadający agresją na agresję inicjowaną przez
przeciwnika będzie spostrzegany jako bardziej agresywny,
mniej ciepły i mniej kompetentny niż polityk odporny na
agresywną prowokację.
Kolejny problem dotyczy roli podobieństwa poglądów polityka agresora i obserwatora jego zachowania.
Wielokrotnie wykazano, że jeżeli o jakiejś osobie wiemy
tylko tyle, że w ważnej dla nas sprawie ma ona określone
poglądy, to im bardziej jej poglądy są podobne do naszych,
tym lepiej, czy łagodniej będziemy ją oceniać (Aronson,
2000, Byrne, 1971; Hewstone, 1990; Pratkanis, Aronson,
2003). Aronson (2000) przedstawia dwa różne wyjaśnienia
tego zjawiska. Po pierwsze, osoba podzielająca nasz pogląd
w ważnej sprawie dostarcza społecznego potwierdzenia
jego słuszności, a więc jest źródłem nagrody. W przypadku
naszych badań wsparcia dla poglądów obserwatora w sprawie in vitro dostarcza polityk – osoba, która wypowiadając
się publicznie, powinna dobrze znać temat. Natomiast ktoś,
kto ma odmienny od naszego pogląd w danej sprawie,
dostarcza nam informacji, że w danej sprawie my nie mamy
racji. A to działa jak kara. Wobec takiej osoby stosujemy
swoisty „odwet”: zaczynamy spostrzegać ją jako mniej
sympatyczną, mniej kompetentną, bardziej agresywną. Po
drugie, na podstawie publicznie wyrażonego przez polityka
poglądu, obserwator przypisuje tego polityka do pewnej
grupy osób, o której już wcześniej ma wyrobioną opinię
(na przykład: że jest to grupa nam bliska lub obca, ludzie
mądrzy lub głupi, serdeczni lub chłodni). Stwierdzenie
podobieństwa poglądu w sprawie in vitro między nami
a agresywnym w tej sprawie politykiem powoduje włączenie
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go do kategorii „naszych”, podczas gdy stwierdzenie odrębności poglądu agresywnego polityka i naszego – uaktywnia
jego kategoryzację jako jednego z „obcych”. W obu tych
przypadkach aktywizują się procesy faworyzacji swoich
i defaworyzacji obcych (Tajfel, Turner, 1986). W dziedzinie
badań nad spostrzeganiem i społeczną aprobatą agresji
interpersonalnej znajdujemy dowody na to, że obserwatorzy
aktów agresji także przejawiają tendencję do zniekształcania
ocen ich intensywności i szkodliwości społecznej w kierunku faworyzacji czynów agresywnych, dokonywanych
przez osoby podobne do obserwatorów lub pochodzące z tej
samej grupy co obserwatorzy. Najbardziej spektakularnych
dowodów na temat takiego „skrzywienia” percepcji aktów
agresji dostarczyło badanie przeprowadzone przez Hastorfa
i Cantrila (1954). Najkrócej mówiąc, studenci dwóch
rywalizujących ze sobą amerykańskich uniwersytetów nie
dostrzegali aktów agresji (celowego faulowania) ze strony
zawodników swojej drużyny piłkarskiej, a przeceniali ich
liczbę ze strony drużyny przeciwników. W polityce także
mamy „swoją drużynę”, czyli osoby lub partie z poglądami
i zachowaniami, co do których zgadzamy się oraz polityków
i partie, których poglądy i zachowania odrzucamy. Agresja
jest bardziej akceptowana, a agresywny polityk oceniany
jako bardziej kompetentny, bardziej ciepły i mniej agresywny, gdy obserwator podziela poglądy tego polityka, niż
gdy poglądy obserwatora i polityka są odmienne.
Podsumowując, chcemy sprawdzić następujące hipotezy:
H1. Wyższa poznawcza dostępność przekonań proagresywnych schematu świata jako dżungli społecznej – w eksperymencie 1 oraz proagresywnych przekonań normatywnych –
w eksperymencie 2 w porównaniu z grupą kontrolną (bez
manipulacji dostępnością tych przekonań):
H1 (a) podnosi oceny kompetencji (sprawczości) i ciepła
a obniża ocenę agresywności polityków, którzy zachowują
się agresywnie w obserwowanym publicznym sporze;
H1 (b) zwiększa poziom ogólnej akceptacji agresji w polityce.
H2. Polityk inicjujący agresję w publicznym sporze jest
oceniany jako bardziej agresywny, a mniej ciepły i kompetentny niż polityk zaatakowany (ofiara agresji).
H3. Polityk odpowiadający agresją na agresję przeciwnika
w publicznym sporze oceniany jest jako bardziej agresywny, mniej ciepły i mniej kompetentny niż polityk – ofiara
agresji – powstrzymująca się od agresywnej riposty.
H4. Polityk zajmujący w agresywnym publicznym sporze
stanowisko tożsame z opinią obserwatora wobec przedmiotu
sporu jest oceniany przez obserwatora jako mniej agresywny, a bardziej kompetentny i ciepły niż polityk zajmujący
w sporze stanowisko przeciwne opinii obserwatora.
Oprócz wymienionych wyżej efektów głównych spodziewamy się także efektów interakcji dostępności proagresywnych

przekonań z innymi zmiennymi. Darwinizm społeczny
(torowany w eksperymencie 1) oraz proagresywna norma
(torowana w eksperymencie 2) wiążą się z akceptacją
agresji w życiu społecznym oraz wyostrzają różnice między ludźmi i między grupami, dzieląc świat na „swoich”
i „obcych”. Możemy zatem oczekiwać następujących
efektów interakcyjnych:
H5. Poznawcza dostępność proagresywnych przekonań
osłabia efekt agresji vs. braku agresji polityka dla ocen
jego ciepła, kompetencji i agresywności dokonywanych
przez obserwatora. Różnica w ocenach ciepła, kompetencji
i agresywności agresora i jego ofiary powinna być mniejsza w sytuacji torowania proagresywnych przekonań niż
w sytuacji kontrolnej.
H6. Poznawcza dostępność przekonań proagresywnych
wzmacnia efekt podobieństwa przekonań obserwatora
sporu i uczestnika sporu – dla ocen ciepła, kompetencji
i agresywności obserwowanych polityków. Różnica między ocenami ciepła, kompetencji i agresywności polityka,
z którym obserwator podziela poglądy, a polityka, z który
prezentuje poglądy odmienne niż obserwator, powinna być
większa w sytuacji torowania proagresywnych przekonań
niż w grupach kontrolnych.

M
Uczestnicy badań
W eksperymencie 1 uczestniczyło 240 osób dorosłych,
które wyraziły zgodę na udział w indywidualnym badaniu
opinii na temat aktualnych problemów życia społecznego
i polityki. Były to osoby w wieku od 18 do 46 lat (M = 23,14;
SD = 4,70), 55% stanowiły kobiety, 45% – mężczyźni.
33% uczestników deklarowało wykształcenie wyższe,
22% – niepełne wyższe (w tym – studenci), 30% – średnie,
15% – niepełne średnie i zawodowe. Badanie prowadzono
w czerwcu i lipcu 2015 roku. W eksperymencie 2 również
uczestniczyło 240 osób dorosłych, które wyraziły zgodę
na udział w indywidualnym badaniu na temat życia społecznego i polityki. Były to osoby w wieku od 18 do 46 lat
(M = 24,05; SD = 4,29), 60% stanowiły kobiety, 40% –
mężczyźni. 28% uczestników deklarowało wykształcenie
wyższe, 24% – licencjat, 48% – wykształcenie średnie.
Badanie prowadzono w listopadzie 2015 r.
Schemat i procedura obu badań eksperymentalnych
była taka sama, z wyjątkiem tego, że w drugim etapie
badania w eksperymencie 1 manipulowano poznawczą
dostępnością schematu społecznej dżungli, a w eksperymencie 2 – dostępnością proagresywnych przekonań
normatywnych. Pozostałe etapy badania i miary zmiennych
zależnych były identyczne.
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Najpierw uczestnicy obu badań w sposób losowy byli
przydzielani do jednej z dwóch grup: eksperymentalnej –
z manipulacją zwiększającą dostępność schematu społecznej
dżungli (eksperyment 1) lub schematu proagresywnych
przekonań normatywnych (eksperyment 2), lub kontrolnej (bez manipulacji dostępnością przekonań). W każdej
znalazło się po 120 osób. W kolejnych etapach każdego
eksperymentu dokonywano losowego podziału wszystkich
uczestników na cztery grupy (po 60 osób każda) ze względu na cztery zmienne sytuacyjne, którymi manipulowano
(manipulacja 2 – opis poniżej). W poszczególnych grupach
manipulowano kierunkiem inicjowanej agresji oraz reakcją
drugiego uczestnika sporu na agresję inicjowaną przez
innego uczestnika (agresywna replika vs. brak agresji).
Oba badania składały się z czterech etapów:
1. Pomiar przekonania na temat procedury in vitro (czyli
tematu obserwowanego przez uczestników badania sporu
polityków). Uczestnicy odpowiadali na pytanie: „Czy
Pani(a) zdaniem procedura in vitro powinna być prawnie zabroniona?”, używając pięciopunktowej skali od
1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie
zgadzam się). Pytanie to zostało zadane w tle innych pytań,
dotyczących polityki ekonomicznej i światopoglądu, stanowiących skale lewicowości–prawicowości (Wojciszke,
2007). Na podstawie odpowiedzi na pytanie o stosunek
do in vitro wszystkich uczestników badania podzielono
według mediany na zwolenników i przeciwników tej
procedury. Warto dodać, że w obu badaniach respondenci
znacznie częściej deklarowali postawy „za” niż „przeciw”
in vitro (różnice istotne statystycznie). Natomiast nie
stwierdzono pomiędzy porównywanymi grupami istotnych
statystycznie różnic w wynikach na Skali światopoglądowej
lewicowości–prawicowości.
2. Manipulacja dostępnością przekonań „proagresywnych” (manipulacja 1) i pomiar efektywności manipulacji.
W eksperymencie 1 w grupie eksperymentalnej zwiększano
dostępność schematu otoczenia jako społecznej dżungli,
w eksperymencie 2 – zwiększano dostępność proagresywnych przekonań normatywnych. W eksperymencie 1
uczestników z grupy eksperymentalnej informowano, że
badanie ma na celu poznanie sytuacji, w jakich ludzie są
skłonni do kierowania się w życiu regułami, które doprowadziły do sukcesu pewnego znanego polskiego biznesmena. Przedstawiano im fragment fikcyjnego wywiadu
ze znanym biznesmenem, który publicznie komunikował,
że w swojej pracy i życiu codziennym kieruje się regułami „społecznej dżungli”. Wypowiedź ta zawierała nieco
zmodyfikowane sformułowania ze Skali społecznej dżungli
(Duckitt, Fisher, 2003; Skarżyńska, Radkiewicz, 2011).
„Człowiek sukcesu” podkreślał, że tylko bezwzględność,
wykorzystywanie słabości innych, pokazywanie własnej
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przewagi doprowadziło go do dużych pieniędzy i sławy.
Po przeczytaniu tego wywiadu uczestnicy proszeni byli
o wskazanie kilku sytuacji życiowych, w których oni sami
byliby skłonni postępować według reguł prezentowanych
przez biznesmena.
Po wykonaniu tego zadania sprawdzano efektywność
manipulacji: badani zaznaczali swój stopień zgody z twierdzeniami skróconej (do czterech pozycji) wersji Skali
darwinizmu społecznego.
Manipulacja dostępnością proagresywnych przekonań
normatywnych w eksperymencie 2 polegała tym, że badanym z grupy eksperymentalnej przedstawiono fikcyjny
raport z badań międzynarodowych, z którego wynikało, że
zdecydowana większość dorosłych Europejczyków uznaje
agresję za „powszechny sposób funkcjonowania w różnych
sferach życia publicznego, traktuje je jako społeczną normę
zachowania w polityce i w mediach”. Dodawano także, iż
wybitni badacze różnych dziedzin nauki (antropolodzy,
historycy, psycholodzy i socjolodzy) „uznają, że agresja
była, jest i będzie” oraz podawano uzasadnienia powszechności agresji i jej pozytywnej roli w życiu jednostek, jakie
rzekomo dają różne koncepcje psychologiczne: psychoanaliza, podejście ewolucjonistyczne, teorie atrakcyjności
interpersonalnej. Następnie, aby wzmocnić manipulację
dostępnością proagresywnych przekonań normatywnych,
proszono uczestników badania, by określili swój stosunek
do każdego z trzech podanych wyjaśnień pozytywnej roli
agresji, poprzez ocenę ich trafności. Skuteczność manipulacji sprawdzano przez porównanie wyników grupy
eksperymentalnej (z opisaną manipulacją) z wynikami
grupy kontrolnej (bez tej manipulacji) na czteropozycyjnej
skali mierzącej akceptację proagresywnych przekonań
normatywnych. Przykładowe pozycje użytej skali: „Gdy
ktoś nas prowokuje, każdy rodzaj odwetu jest dopuszczalny”; „Dopuszczalne jest publiczne wyśmiewanie innych”.
Na zakończenie całego badania wyjaśniano, że podane
psychologiczne interpretacje agresji są uproszczoną wersją
różnych stanowisk teoretycznych, a współczesna empiryczna psychologia naukowa pokazuje i wyjaśnia także
negatywne konsekwencje agresji.
3. Dostarczenie badanym przykładu werbalnej agresji w publicznej dyskusji między dwoma politykami na
temat procedury zapłodnienia in vitro, jej prawnej legalizacji i refundacji przez NFZ (manipulacja 2 identyczna
w obu eksperymentach). Wszyscy badani wysłuchiwali
ośmiominutowego nagrania publicznej interakcji dwóch
posłów, rzekomo fragmentu audycji radiowej (osoby te
przedstawione były fikcyjnym imieniem i nazwiskiem).
W rzeczywistości nagrania przygotowano na podstawie
argumentów i obraźliwych słów, często powtarzających się
w burzliwych sporach między politykami w sejmie, senacie
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oraz mediach tradycyjnych i w internecie. Przygotowano
cztery wersje sporu między zwolennikiem tej procedury
a jej przeciwnikiem, domagającym się delegalizacji in vitro.
Każda osoba badana wysłuchiwała jednej z czterech wersji
nagrania („przydzielonej” w drodze losowania). Wersje
nagrania różniły się (1) kierunkiem inicjowanej agresji:
wobec zwolennika procedury in vitro lub wobec jej przeciwnika oraz (2) sposobem reagowania interlokutora:
bez agresywnej riposty lub z agresywną ripostą (agresją
sprowokowaną). Celem agresji między politykami jest
niszczenie politycznego przeciwnika, jego dewaluowanie,
wykazywanie niekompetencji i (lub) złej woli i braku
moralności. W prezentowanych nagraniach polityczni
aktorzy używali wobec swojego politycznego oponenta
ostrych słów z obu tych wymiarów percepcji społecznej.
Ponieważ spierali się publicznie, atak na przeciwnika raczej
miał charakter agresji instrumentalnej: miał przekonać
słuchaczy, że oponent nie ma racji, nie może być wiarygodny, nie należy mu wierzyć. Przykłady agresywnych
wypowiedzi „przeciwko procedurze in vitro”: „Przyjęta
ustawa sejmowa o in vitro to kolejny dowód na to, jak
zdemoralizowani są niektórzy politycy. Chcecie bezmyślną,
niemoralną ustawą uregulować niemoralne działania. Ta
ustawa to tylko ukłon w stronę lobbystów, którzy będą
zarabiać na klinikach oraz kolejny chwyt wyborczy. Jeżeli
pan głosował za tą ustawą, to jest pan sprzedawczykiem
narodu polskiego i antyklerykalnym ignorantem”. Przykład
agresji zwolennika in vitro: „Widać, jak jest pan mały pod
względem intelektualnym i moralnym. Nie rozumie pan
sensu tej ustawy. Jest pan obłudnikiem, w ogóle nie chce
pan zadbać o interesy Polaków. Takie konserwatywne podejście stoczy nasz kraj do moralnego szamba, tylko głupiec
tego nie widzi”. Przykład wypowiedzi nieagresywnych,
popierających legalizację in vitro: „Uważam, że zostało
wybrane najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Pamiętajmy,
że kwestia in vitro jest nie tylko medyczna, ale również
etyczno-moralna. Dzięki tej ustawie wiele bezdzietnych
małżeństw będzie mogło doczekać się potomstwa (…). Aby
zapobiec nadużyciom, z in vitro będzie mogła skorzystać
para, która okaże udokumentowane nieudane próby leczenia
niepłodności innymi metodami”. Nieagresywna wypowiedź
przeciwko tej procedurze: „Na walkę z bezpłodnością jest
wiele innych metod, pod którymi prawdziwy chrześcijanin mógłby się podpisać. Trzeba za wszelką cenę chronić
ludzki embrion i nie pozwolić na ingerencje genetyczne.
Również niedopuszczalny jest sposób przechowywania
komórek”. Wypowiedzi zwolennika i przeciwnika in vitro
były podobnej długości i zawierały podobną liczbę słów,
uchodzących za obraźliwe (np.: sprzedawczyk, kłamca,
tyran, głupiec, obłudnik, cham, idiota).

Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne niezależne, przedstawione dalej analizy statystyczne będą prowadzone
w schemacie: 2 (poznawcza dostępność proagresywnych
przekonań vs. brak manipulacji dostępnością) × 2 (agresja
vs. brak agresji) × 2 (agresywna odpowiedź vs. brak agresji)
× 2 (pogląd obserwatora: za in vitro vs. przeciw in vitro).
Na życzenie czytelników materiały, które stanowiły
manipulację eksperymentalną, można uzyskać od autorów
artykułu (patrz: adres e-mail).
4. Pomiar zmiennych zależnych: percepcji poziomu agresywności polityków, ich cech przejawianych w kontakcie
z innymi („ciepła”) oraz ich kompetencji, a także poziomu
akceptacji agresji w polityce. Do pomiaru spostrzegania
polityków – uczestników przedstawionego osobom badanym
sporu – użyto skali ciepła i kompetencji (Wojciszke, 2010).
Skala ciepła składała się z trzech pozycji, przy pomocy
których uczestnicy badania opisywali obu uczestników
sporu („posła Kwiecińskiego” – zwolennika in vitro i „posła
Szymczaka” – przeciwnika in vitro). Zawierała następujące
pozycje: uprzejmy–nieuprzejmy, sympatyczny–niesympatyczny, da się lubić–nie da się lubić; każda pozycja była
oceniana na skali od 1 do 5. Skala kompetencji składała się
również z trzech pozycji: kompetentny–niekompetentny,
skuteczny–nieskuteczny oraz inteligentny–nieinteligentny.
Informację o wskaźnikach rzetelności wewnętrznej obu
skal umieszczono w tabeli 1. Agresywność uczestników
nagrania oceniano na skali agresywny–nieagresywny (od
5 – bardzo agresywny do 1 – zupełnie nieagresywny).
Pomiar deklarowanej akceptacji agresji w polityce mierzono przy pomocy trzech skal typu Likerta (Radkiewicz,
Skarżyńska, 2014; Skarżyńska, Radkiewicz, 2015): sześciopozycyjnej Skali akceptacji agresji wobec polityków
(skala 1), pięciopozycyjnej Skali akceptacji agresji między
politykami (skala 2) oraz sześciopozycyjnej Skali akceptacji agresji wobec polityków, którzy źle rządzą (skala 3).
Informację o wskaźnikach rzetelności wewnętrznej skal
aprobaty agresji umieszczono w tabeli 1.
Narzędzia te zostały opracowane na podstawie wyników
badania pilotażowego, wskazujących na trzy czynniki,
odtworzone także w dwóch przedstawianych tu eksperymentach (za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej).
Zawierały zarówno pozycje dotyczące aprobaty agresji
słownej (obrażanie, drwiny, wyzwiska, oskarżanie o zdradę), jak i gróźb fizycznych i aktów przemocy (popychanie,
rzucanie w polityków przedmiotami, wybijanie szyb i inne
formy niszczenia pomieszczeń, w których politycy pracują
i ich prywatnej własności). Niektóre pozycje skal były
wzorowane na Political Violence Scale (Kalmoe, 2010).
Przykłady: skala 1 – „Słowne wyładowywanie swojej złości
na politykach”, „Mówienie o politykach, że są złodziejami,
mordercami, zdrajcami”; skala 2 – „Ostre kłótnie, publiczne
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rzucanie obelg między politykami”, „Bolesne ośmieszanie,
wyśmiewanie jednych polityków przez drugich”; skala 3 –
„Kiedy politycy niszczą kraj, obywatele powinni wysyłać
im ostrzeżenia i groźby, aby ich przestraszyć”, „Najgorszym
politykom powinno się powybijać szyby w domach, żeby
przestali szkodzić krajowi”. Każda z pozycji oceniana była
na skali od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 5 (całkowicie
się zgadzam).
W obu relacjonowanych tu badaniach wyniki w skalach
aprobaty agresji były ze sobą skorelowane, podobnie jak
w poprzednich, prowadzonych na ogólnopolskich próbach.
W tych ostatnich systematycznie obserwowano niższe
wyniki w skali 2 niż w pozostałych dwóch skalach. Ponadto
dla każdej z nich stwierdzano odmienne korelacje z orientacją prodemokratyczną oraz zróżnicowaną siłę związku
z darwinizmem społecznym i politycznym cynizmem
(Skarżyńska, Radkiewicz, 2015).

W
Manipulacja
W eksperymencie 1 efektywność manipulacji sprawdzano
poprzez wypełnienie skróconej wersji Skali darwinizmu
społecznego (Duckitt, Fisher, 2003). Porównanie wyników
tej skali w grupie eksperymentalnej i kontrolnej przyniosło
wynik na granicy istotności statystycznej (t = –1,81; n = 240;
p < 0,08). Po odrzuceniu z grupy eksperymentalnej tych
uczestników (17 osób z grupy 120), którzy nie podali odpowiedzi na pytanie o to, w jakich okolicznościach skłonni
byliby zaakceptować własne lub cudze postępowanie

według reguł dżungli społecznej, różnica między grupą
eksperymentalną (M = 3,41; SD = 0,9; n = 103) i kontrolną (M = 3,1; SD = 0,8; n = 120) okazała się statystycznie
istotna: t = –2,34; p < 0,02. W analizach statystycznych
testujących hipotezy uwzględniliśmy więc dane 103 osób
z grupy eksperymentalnej.
Manipulacja dostępnością proagresywnych przekonań
normatywnych w eksperymencie 2. nie dała spodziewanego
efektu: deklarowana przez badanych akceptacja agresji
w życiu społecznym w grupie eksperymentalnej okazała
się bardzo niska (M = 1,72; SD = 0,49) i nie różniła się
istotnie od poziomu akceptacji tych przekonań w grupie
kontrolnej (M = 1,67; SD = 0,49).
Statystyki opisowe i korelacje
Tabela 1 przedstawia statystyki opisowe i korelacje
wszystkich zmiennych zależnych, osobno dla obu badań.
W obu badaniach respondenci skłonni byli w największym stopniu dopuszczać agresję w polityce wówczas,
gdy dotyczy ona ukarania polityków, którzy „źle rządzą”,
natomiast z największą dezaprobatą spotkała się agresja,
której politycy dopuszczają się między sobą. Zwraca
uwagę fakt, że w obu badaniach pojawił się wyraźny efekt
faworyzacji polityka prezentującego swoje zdecydowane
poparcie dla procedury in vitro (poseł Kwieciński). Na
poziomie całej badanej próby jest on oceniany jako osoba
cieplejsza, bardziej kompetentna i mniej agresywna niż
polityk kwestionujący stosowanie procedury in vitro (poseł
Szymczak).

Tabela 1
Statystyki i korelacje dla zmiennych zależnych
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Badanie 1 (n = 223)
Aprobata agresji_1 (1)

–0,88**

Aprobata agresji_2 (2)

–0,85**

–0,95**

Aprobata agresji_3 (3)

–0,37**

–0,25**

–0,78

Ciepło (Kwieciński) (4)

–0,01**

–0,02**

–0,08

–0,90**

Kompetencje (Kwieciński) (5)

–0,03**

–0,04**

–0,03

–0,76**

Agresywność (Kwieciński) (6)

–0,01**

–0,01**

–0,09

–0,66**

–0,47**

–

Ciepło (Szymczak) (7)

–0,01**

–0,06**

–0,02

–0,57**

–0,39**

–0,53**

–0,85**

–0,85**

Kompetencje (Szymczak) (8)

–0,05**

–0,07**

–0,07

–0,38**

–0,29**

–0,35**

–0,69**

–0,82**

Agresywność (Szymczak) (9)

–0,06**

–0,04**

–0,05

–0,47**

–0,29**

–0,40**

–0,61**

–0,35**

–

M

–2,25**

–1,81**

–2,40

–3,03**

–3,40**

–2,72**

–2,33**

–2,58**

3,00

SD

–1,01**

–1,17**

–0,94

–1,22**

–0,95**

–1,37**

–1,09**

–0,93**

1,49

ciąg dalszy tabeli 1 na następnej stronie
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ciąg dalszy tabeli 1 z poprzedniej strony
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Badanie 1 (n = 223)
Badanie 2 (n = 240)
Aprobata agresji_1 (1)

–0,78**

Aprobata agresji_2 (2)

–0,60**

–0,75**

Aprobata agresji_3 (3)

–0,62**

–0,43**

–0,79

Ciepło (Kwieciński) (4)

–0,04**

–0,14**

–0,10

–0,92**

Kompetencje (Kwieciński) (5)

–0,04**

–0,08**

–0,08

–0,77**

–0,85**

Agresywność (Kwieciński) (6)

–0,11**

–0,11**

–0,09

–0,74**

–0,48**

–

Ciepło (Szymczak) (7)

–0,03**

–0,01**

–0,00

–0,45**

–0,32**

–0,45**

–0,87**

Kompetencje (Szymczak) (8)

–0,04**

–0,02**

–0,06

–0,31**

–0,20**

–0,28**

–0,66**

–0,80**

Agresywność (Szymczak) (9)

–0,03**

–0,03**

–0,08

–0,40**

–0,29**

–0,35**

–0,60**

–0,34**

M

–1,70**

–1,28**

–2,07

–2,77**

–3,22**

–2,89**

–2,02**

–2,25**

3,32

–0,50**

–0,39**

–0,58

–1.32**

–1,04**

–1,57**

–1,04**

–0,88**

1,57

SD
**

*

p ≤ 0,001; p ≤ 0,01.

Uwaga: Na przekątnej tabeli umieszczono wartości α Cronbacha.
Źródło: opracowanie własne.

W obu badaniach odtworzyły się cztery podstawowe wzorce korelacji. Po pierwsze, dość silne pozytywne skorelowanie wyników dla trzech miar aprobaty agresji w polityce.
Po drugie, brak skorelowania wyników między pomiarem
ogólnej aprobaty agresji w polityce a ocenami ciepła, kompetencji i agresywności spierających się polityków. Po trzecie,
negatywne skorelowanie ocen obu polityków na wymiarach
ciepła, kompetencji i agresywności (np. im więcej ciepła
przypisywano posłowi Kwiecińskiemu, tym mniej ciepła
miał poseł Szymczak). Po czwarte, wewnątrzosobowe (dla
tej samem osoby) pozytywne skorelowanie ocen ciepła
i kompetencji, połączone z negatywnym skorelowaniem
ocen na tych wymiarach z ocenami agresywności.
Testowanie hipotez: Efekty główne
Hipoteza 1. Oczekiwaliśmy, że torowanie darwinistycznej
wizji świata społecznego (eksperyment 1) i proagresywnych
przekonań normatywnych (eksperyment 2) spowoduje,
w porównaniu z grupą kontrolną, podwyższenie poziomu
ogólnej akceptacji agresji w polityce oraz wzrost ocen
ciepła i kompetencji, połączony z obniżeniem ocen agresywności polityków, którzy zachowują się agresywnie
w obserwowanym publicznym sporze. Hipotezy powyższe
nie znalazły potwierdzenia. W obu eksperymentach efekt
główny torowania okazał się nieistotny statystycznie.
Hipoteza 2. Spodziewaliśmy się, że polityk, który w publicznym sporze inicjuje agresję, będzie oceniany jako

mniej ciepły i kompetentny oraz jako bardziej agresywny
niż polityk przez niego atakowany (ofiara agresji). Wyniki
empirycznej weryfikacji tej hipotezy przedstawiono na
rysunku 1.
Hipoteza 2 potwierdziła się dla wszystkich pomiarów
zmiennych zależnych w obu badaniach. Kiedy inicjatorem agresji był zwolennik in vitro (Kwieciński), oceny
jego ciepła i kompetencji były istotnie niższe, a oceny jego agresywności istotnie wyższe niż oceny ciepła,
kompetencji i agresywności zaatakowanego przeciwnika
in vitro (Szymczak). Dla porównań tych w badaniu 1
uzyskano następujące wartości testów istotności statystycznej: ciepło – F(1, 206) = 104,0; p < 0,001; η2 = 0,32;
kompetencje – F(1, 205) = 25,8; p < 0,001; η2 = 0,10;
agresywność – F(1, 205) = 90,9; p < 0,001; η2 = 0,29.
W badaniu 2 wyniosły one: ciepło – F(1, 221) = 296,5;
p < 0,001; η2 = 0,55; kompetencje – F(1, 219) = 117,6;
p < 0,001; η2 = 0,33; agresywność – F(1, 219) = 181,7;
p < 0,001; η2 = 0,44.
Analogicznie, kiedy inicjatorem agresji był przeciwnik
in vitro (Szymczak), oceny jego ciepła i kompetencji były
istotnie niższe, a oceny jego agresywności istotnie wyższe
niż oceny ciepła, kompetencji i agresywności zaatakowanego zwolennika in vitro (Kwieciński). Dla porównań tych
w badaniu 1 uzyskano następujące wartości testów istotności
statystycznej: ciepło – F(1, 202) = 84,9; p < 0,001; η2 = 0,28;
kompetencje – F(1, 203) = 14,7; p < 0,001; η2 = 0,06;
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Rysunek 1. Wpływ czynnika „inicjacja agresji” na oceny dyskutujących polityków.
Źródło: rysunki 1–5 – opracowanie własne.

agresywność – F(1, 201) = 60,7; p < 0,001; η2 = 0,22.
W badaniu 2 wyniosły one: ciepło – F(1, 221) = 75,6;
p < 0,001; η2 = 0,24; kompetencje – F(1, 219) = 17,7;
p < 0,001; η2 = 0,07; agresywność – F(1, 220) = 57,6;
p < 0,001; η2 = 0,20.
Wielkości współczynników η2 pokazujące siłę efektu
czynnika świadczą o tym, że manipulacja kierunkiem
agresji najsilniej wpływała na oceny ciepła i agresywności
(nieco słabiej) dyskutujących polityków. Jej wpływ na
oceny kompetencji był wyraźnie słabszy, choć również
znaczący.
Hipoteza 3. Oczekiwaliśmy, że polityk zaatakowany
w publicznym sporze przez przeciwnika, jeśli odpowie
agresją na agresję, będzie oceniany jako mniej ciepły

i kompetentny oraz jako bardziej agresywny niż polityk,
który będąc ofiarą agresji, powstrzyma się od agresywnej riposty. Wyniki empirycznej weryfikacji tej hipotezy
przedstawiono na rysunku 2.
O oczekiwania związane z hipotezą 3 potwierdziły się
w obu badaniach w przypadku dwóch pomiarów dotyczących ocen przeciwnika in vitro (Szymczak). Kiedy był
on atakowany przez drugiego dyskutanta, respondenci
oceniali go jako osobę mniej ciepłą i bardziej agresywną
wówczas, gdy odpowiadał agresją na agresję, natomiast
kiedy powstrzymywał się od agresywnej riposty, spostrzegany był jako osoba bardziej ciepła i mniej agresywna. Dla
porównań tych w badaniu 1 uzyskano następujące wartości
testów istotności statystycznej: ciepło – F(1, 202) = 11,5;
p = 0,001; η2 = 0,05; agresywność – F(1, 201) = 7,0;
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Rysunek 2. Wpływ czynnika „odpowiedź na agresję” na oceny dyskutujących polityków.

p = 0,009; η2 = 0,03. W badaniu 2 wyniosły one: ciepło –
F(1, 221) = 20,5; p < 0,001; η2 = 0,08; agresywność –
F(1, 220) = 11,5; p = 0,001; η2 = 0,05.
Ponadto w badaniu 2 okazało się, że kiedy zwolennik
in vitro (Kwieciński) odpowiadał agresją na agresję zainicjowaną przez dyskutanta, był spostrzegany jako bardziej
agresywny niż wówczas, gdy powstrzymywał się od agresji:
F(1, 219) = 5,3; p = 0,02. Natomiast przeciwnik in vitro
(Szymczak), kiedy odpowiadał agresją na agresję zainicjowaną przez dyskutanta, był spostrzegany jako mniej
kompetentny niż wówczas, gdy powstrzymywał się od
agresji: F(1, 220) = 12,5; p = 0,001; η2 = 0,05.
Hipoteza 4. Sądziliśmy, że można się spodziewać, iż
polityk zajmujący w publicznym sporze stanowisko tożsame
z opinią obserwatora, będzie oceniany przez obserwatora

(respondenta) jako bardziej ciepły i kompetentny oraz mniej
agresywny niż polityk zajmujący w sporze stanowisko
przeciwne do opinii obserwatora. Wyniki empirycznej
weryfikacji tej hipotezy przedstawiono na rysunku 3.
Hipoteza 4 znalazła empiryczne potwierdzenie dla wszystkich porównań w badaniu 1.
Zwolennik in vitro (Kwieciński) był oceniany jako osoba
cieplejsza, bardziej kompetentna i mniej agresywna przez
respondentów mających podobną do niego opinię, natomiast
respondenci mający odmienną opinię oceniali go jako osobę
mniej ciepłą, mniej kompetentną i bardziej agresywną.
Wartości odpowiednich testów istotności statystycznej
wyniosły: ciepło – F(1, 206) = 9,1; p < 0,01; η2 = 0,04;
kompetencje – F(1, 205) = 13,2; p < 0,001; η2 = 0,06; agresywność – F(1, 205) = 8,6; p < 0,01; η2 = 0,04. Analogiczne
wyniki uzyskano w przypadku ocen przeciwnika in vitro
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Rysunek 3. Wpływ czynnika „opinia respondenta o in vitro” na oceny dyskutujących polityków.

(Szymczak). Był on również spostrzegany jako osoba
cieplejsza, bardziej kompetentna i mniej agresywna przez
respondentów mających podobną do niego opinię, a respondenci mający odmienną opinię oceniali go jako osobę
mniej ciepłą, mniej kompetentną i bardziej agresywną.
Wartości odpowiednich testów istotności statystycznej
wyniosły: ciepło – F(1, 202) = 22,1; p < 0,001; η2 = 0,09;
kompetencje – F(1, 203) = 19,8; p < 0,001; η2 = 0,08;
agresywność – F(1, 201) = 4,7; p = 0,03; η2 = 0,02.
W badaniu 2 zreplikowały się trzy z sześciu opisanych
powyżej porównań międzygrupowych. Były to porównania
ocen kompetencji zwolennika in vitro, ciepła przeciwnika in vitro i kompetencji przeciwnika in vitro. Wartości
testów istotności statystycznej wyniosły, odpowiednio:
(1) F(1, 219) = 4,1; p = 0,04; η2 = 0,02; (2) F(1, 221) = 5,7;
p = 0,02; η2 = 0,02 i (3) F(1, 219) = 14,3; p < 0,001; η2 = 0,06.

Testowanie hipotez: Efekty interakcyjne
Hipoteza 5. Przewidywaliśmy, że poznawcza dostępność
proagresywnych przekonań (darwinizm społeczny w eksperymencie 1 i norma agresywności w eksperymencie 2)
będzie osłabiała wpływ agresji inicjowanej przez polityka
na oceny jego ciepła, kompetencji i agresywności dokonywane przez obserwatora. Sądziliśmy, że różnice między
ocenami polityka inicjującego agresję i ocenami polityka,
który stał się jej ofiarą, będą mniejsze w sytuacji torowania
proagresywnych przekonań niż w grupie kontrolnej.
Nasze oczekiwania nie zostały potwierdzone empirycznie.
W obu badaniach opisany tu efekt interakcyjny okazał się
nieistotny dla wszystkich pomiarów zmiennych zależnych.
Hipoteza 6. Przewidywaliśmy, że w obu eksperymentach
poznawcza dostępność proagresywnych przekonań będzie
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wzmacniała wpływ podobieństwa poglądów uczestnika
sporu (jeden z polityków) i obserwatora na oceny ciepła,
kompetencji i agresywności dyskutujących polityków, dokonywane przez obserwatora (respondenta). Sądziliśmy, że
różnice pomiędzy ocenami polityka o poglądach podobnych
do poglądów respondenta i ocenami polityka o poglądach
odmiennych od poglądów respondenta będą większe w sytuacji torowania proagresywnych przekonań niż w grupie
kontrolnej.
W badaniu 1 oczekiwany efekt interakcyjny znalazł
empiryczne potwierdzenie dla ocen: (1) ciepła zwolennika
in vitro: F(1, 206) = 5,4; p = 0,02; η2 = 0,03; (2) agresywności zwolennika in vitro: F(1, 205) = 4,6; p = 0,03;
η2 = 0,02 i (3) ciepła przeciwnika in vitro: F(1, 202) = 3,7;
p = 0,05; η2 = 0,02. W badaniu 2 istotność efektu została
stwierdzona jedynie dla oceny agresywności przeciwnika
in vitro: F(1, 220) = 5,7; p = 0,02; η2 = 0,03.
Istotne statystycznie efekty ilustruje rysunek 4. Przedstawione interakcje łączy brak istotnych statystycznie

różnic (nieistotne efekty proste) między zwolennikami
i przeciwnikami in vitro badanymi w grupie kontrolnej oraz
istotne statystycznie różnice (istotne efekty proste) pomiędzy
zwolennikami i przeciwnikami in vitro badanymi w grupie,
w której torowano darwinizm społeczny/proagresywne
normy zachowania. W badaniu 1 po aktywizacji darwinistycznej wizji świata społecznego: (1) przeciwnicy in vitro
przypisywali mniej, a zwolennicy in vitro więcej ciepła
politykowi optującemu za in vitro (Kwieciński): t = –3,69;
p < 0,001; (2) przeciwnicy in vitro przypisywali więcej,
a zwolennicy in vitro mniej ciepła politykowi argumentującemu przeciw in vitro (Szymczak): t = 4,32; p < 0,001;
(3) przeciwnicy in vitro przypisywali więcej, a zwolennicy
in vitro mniej agresywności politykowi optującemu za
in vitro (Kwieciński): t = 3,31; p = 0,001. W badaniu 2,
po aktywizacji proagresywnych norm zachowania, przeciwnicy in vitro przypisywali więcej, a zwolennicy in vitro
mniej agresywności politykowi argumentującemu przeciw
in vitro (Szymczak): t = –2,22 p = 0,04.

Rysunek 4. Wpływ torowania „darwinizmu społecznego/normy agresywności” na oceny dyskutujących polityków w zależności od „opinii respondenta o in vitro”.
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Inne efekty interakcyjne
W obu badaniach w sposób systematyczny ujawniły się
efekty interakcyjne kierunku inicjowanej agresji i formy
odpowiedzi na agresję (nieagresywna/agresywna). Ogólnie
rzecz biorąc, respondenci oceniali polityka, który padł ofiarą
agresji, jako mniej ciepłego, mniej kompetentnego i bardziej agresywnego wówczas, gdy odpowiadał on w sposób
agresywny na atak dyskutanta. Kiedy powstrzymywał się
od agresji, spostrzegany był jako osoba cieplejsza, bardziej
kompetentna i mniej agresywna. Taki wzorzec wyników
wystąpił w sposób najbardziej wyrazisty i konsekwentny
dla ocen agresywności, co ilustruje rysunek 5.
Rysunek 5 pokazuje efekty interakcyjne „inicjacja agresji”
× „odpowiedź na agresję” w ocenach agresywności polityka
będącego zwolennikiem in vitro (badanie 1: F(1,205) = 2,2;
p = 0,05; η2 = 0,02 i badanie 2: F(1,219) = 9,0; p < 0,01;
η2 = 0,04) oraz polityka będącego przeciwnikiem in vitro
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(badanie 1: F(1,201) = 16,6; p < 0,001; η2 = 0,08 i badanie 2:
F(1,220) = 30,1; p < 0,001; η2 = 0,12).
W obu badaniach, kiedy agresja jest inicjowana przez
zwolennika in vitro (Kwieciński), jego przeciwnik jest
oceniany jako osoba mniej agresywna niż sam agresor,
ale ocena ta jest moderowana przez formę odpowiedzi.
Kiedy odpowiada w sposób nieagresywny, ocena jego agresywności jest niższa niż wtedy, gdy odpowiada w sposób
agresywny. Testy istotności statystycznej efektów prostych
wyniosły: t = –2,13; p = 0,05 w badaniu 1 oraz w badaniu 2
t = –4,09; p < 0,001.
Analogicznie, kiedy agresja jest inicjowana przez przeciwnika in vitro (Szymczak), jego przeciwnik jest oceniany
jako osoba mniej agresywna niż sam agresor, a ocena jest
moderowana przez formę odpowiedzi. Kiedy odpowiada
w sposób nieagresywny, ocena jego agresywności jest
niższa niż wtedy, gdy odpowiada w sposób agresywny.

Rysunek 5. Wpływ czynnika „inicjacja agresji” na oceny dyskutujących polityków w zależności od formy „odpowiedzi na
agresję”.
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Testy istotności statystycznej efektów prostych wyniosły:
t = –4,72; p < 0,001 w badaniu. i t = –6,61; p < 0,001
w badaniu 2.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na pojawiający się
w omawianej interakcji, a sygnalizowany już wcześniej,
zgeneralizowany efekt faworyzacji polityka prezentującego
poparcie dla procedury in vitro (poseł Kwieciński). Jego
agresywność oceniano zdecydowanie niżej, gdy odpowiadał
agresywnie na atak przeciwnika, niż wtedy, gdy inicjował
agresję. Testy istotności statystycznej efektów prostych
wyniosły: t = 5,18; p < 0,001 w badaniu 1 i t = 8,23;
p < 0,001 w badaniu 2. Inaczej było, kiedy badani oceniali
przeciwnika in vitro (Szymczak). W obu badaniach nie zaobserwowano różnic w ocenach jego agresywności między
warunkiem, w którym był inicjatorem agresji i warunkiem,
w którym wprawdzie był ofiarą agresji, ale odpowiadał na
nią w sposób agresywny. Zatem w przypadku przeciwnika
in vitro agresja reaktywna była oceniana w gruncie rzeczy
tak samo negatywnie, jak agresja inicjowana.

P
Przedstawione analizy pokazały, że manipulacja dostępnością proagresywnych przekonań nie ma bezpośredniego
wpływu na spostrzeganie aktorów agresywnych sporów politycznych ani na poziom ogólnej aprobaty agresji w świecie
polityki. Proponujemy dwa uzupełniające się wyjaśnienia
tego faktu. Po pierwsze, negatywistyczne proagresywne
przekonania są utrwalonymi schematami świata, głęboko
osadzonymi w mentalności jednostki. Mogą być one chronicznie dostępne lub niedostępne, a ich sytuacyjne torowanie
może dawać jedynie słaby i krótkotrwały efekt. Można
więc traktować je w kategoriach różnic indywidualnych.
Przekonują do takiego ich ujmowania wyniki naszego
wcześniejszego badania, w którym istotnym predyktorem
akceptacji przekonań darwinistycznych okazały się cechy
temperamentu (Skarżyńska, Radkiewicz, 2011). Po drugie,
manipulacja dostępnością przekonań proagresywnych była
przeprowadzona na początku, a pomiar zmiennych zależnych na końcu badania. W przypadku darwinizmu społecznego manipulacja dała bezpośredni efekt wzmocnienia siły
akceptacji takich przekonań w grupie eksperymentalnej.
Jednak efekt ten mógł być zniwelowany przez kolejną
manipulację – wysłuchanie kilkuminutowego nagrania
publicznej, agresywnej rozmowy między politykami na
temat ważny i budzący emocje osób badanych. Natomiast
manipulacja zwiększania dostępności progresywnej normy
okazała się nieskuteczna albo z powodu stabilności tej
normy społecznej, albo z powodu swojej „czytelności” dla
osób badanych. Mogły one podejrzewać, że przedstawiane
poglądy naukowców mają na celu „urabianie” ich opinii na
temat agresji. Przypomnijmy, że podawano fałszywe dane

wskazujące na duże poparcie dla agresji w europejskich
społeczeństwach oraz krótkie „naukowe uzasadnienia”
funkcjonalności agresji w życiu społecznym, i jeszcze
proszono uczestników badania, by owe uzasadnienia ocenili
ze względu na to, jak są dla nich przekonujące.
Eksperymentalna manipulacja dostępnością progresywnych przekonań moderowała jednak efekty podobieństwa
poglądów. Okazało się, że dostępność poznawcza przekonań
o tym, że świat jest społeczną dżunglą (badanie 1), istotnie
wzmocniła efekt podobieństwa poglądów uczestników sporu
i poglądów obserwatora na temat procedury in vitro – dla
ocen ciepła i agresywności obu polityków. Manipulacja
dostępnością poznawczą proagresywnej normy (badanie
2) przyniosła analogiczny efekt jedynie dla ocen agresywności przeciwnika in vitro. Uzyskane wyniki wskazują, że
dostępność poznawcza proagresywnych przekonań aktywizuje myślenie w kategoriach społecznego zróżnicowania,
podziałów grupowych na „swoich” i „obcych”, powstałych
na podstawie różnic w poglądach. W konsekwencji zostają
wzbudzone procesy faworyzacji „swoich” (wydają się oni
badanym bardziej ciepli i mniej agresywni) i defaworyzacji „obcych” (ci są spostrzegani jako mniej ciepli i bardziej agresywni). Nie zaobserwowano jednak opisanego
efektu dla ocen kompetencji obserwowanych polityków
(czyli jednej z cech szerszej kategorii „sprawczość”).
Były one mniej ważne lub mniej jednoznaczne niż cechy
z kategorii „wspólnotowość” (ciepło jest jedną z cech tej
kategorii). Wynik ten zgodny jest z teorią przewidującą
większą uwagę zwracaną przez obserwatora („biorcę”)
na cechy wspólnotowe niż sprawcze (Abele, Wojciszke,
2007; Wojciszke, 2010). Reasumując, hipoteza 6 została
potwierdzona częściowo.
W obu badaniach uzyskaliśmy istotny efekt inicjowania
agresji: polityk, który w publicznym sporze rozpoczyna
atak na przeciwnika, jest oceniany jako bardziej agresywny, mniej ciepły i mniej kompetentny niż polityk przez
niego zaatakowany (ofiara agresji). Została więc w pełni
potwierdzona hipoteza 2. Agresywny polityk traci w oczach
obserwatora na rzecz ofiary swojej agresji, co wskazuje na
istnienie normy nieagresywnego zachowania w polityce.
Badacze amerykańscy wykazali podobny efekt, ale tylko
w przypadku ataku polityka na moralność politycznego przeciwnika (np. rywala w wyborach; Pratkanis, Aronson, 2003).
W naszych badaniach manipulacja agresją nie ograniczała
się do sfery moralności, ale dotyczyła także kompetencji
przeciwnika w sporze. W kolejnych badaniach zamierzamy sprawdzić, czy „tor” politycznej agresji (atakowanie
moralności vs. sprawczości przeciwnika) różnicuje percepcję
agresora i który z nich silniej dewaluuje oceny polityka.
Manipulacja inicjacją agresji najsilniej wpłynęła na ocenę
ciepła polityków (niezależnie od ich stanowiska wobec
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in vitro), nieco słabiej na ocenę poziomu ich agresywności
a najsłabiej – choć również istotnie statystycznie – na ocenę
kompetencji. To kolejny dowód, że oceny kompetencji
polityków uczestniczących w publicznym sporze są mniej
ważne dla obserwatora niż cechy związane z relacjami
społecznymi („wspólnotowe”).
Uzyskaliśmy także istotne efekty główne formy odpowiedzi na agresję przeciwnika. Zgodnie z hipotezą 3 polityk,
który nie daje się sprowokować do agresji, jest oceniany
bardziej pozytywnie niż taki, który odpowiada agresją na
agresję. W badaniu 1 agresywna riposta ze strony ofiary
agresji spowodowała niższe oceny ciepła i wyższe oceny
agresywności w porównaniu z ocenami polityka powstrzymującego się od agresywnej odpowiedzi. W badaniu 2
analogiczną prawidłowość stwierdzono tylko w przypadku
jednego z uczestników sporu – polityka popierającego
legalizację procedury in vitro. Przeciwnik in vitro odpowiadający agresją na atak zwolennika in vitro był oceniany
przez obserwatorów jako mniej kompetentny w porównaniu
z sytuacją, gdy powstrzymywał się od agresywnej odpowiedzi. Być może było to spowodowane odbiorem jego
argumentów jako mniej przekonujących (jeśli nie przekonuje do swoich racji, to nie jest kompetentny). Nie można
też wykluczyć, że od polityka odwołującego się w sporze
głównie do argumentów moralnych i religijnych oczekuje
się większej odpowiedzialności za słowa i spokojnego,
nieagresywnego zachowania.
W obu badaniach, we wszystkich warunkach eksperymentalnych, oceny dyskutujących polityków zależały
od opinii osoby badanej na temat dostępności procedury
in vitro. W badaniu 1 polityk optujący za in vitro był
oceniany jako mniej agresywny, bardziej ciepły i bardziej
kompetentny przez osoby badane, które popierały legalizację tej procedury. Analogicznie, polityk optujący przeciw
in vitro był oceniany bardziej pozytywnie przez badanych,
którzy sprzeciwiali się jej legalizacji. W badaniu 2 wyniki
te nie odtworzyły się w pełni. Efektem podobieństwa poglądów okazała się wyższa wśród przeciwników procedury
in vitro ocena kompetencji polityka również opowiadającego się przeciwko in vitro. Podobieństwo poglądów
miało wpływ na ocenę ciepła, ale tylko w stosunku do
polityka popierającego in vitro. Być może zadziałało w tej
sytuacji nie tylko podobieństwo poglądów, lecz także
argumenty podawane przez tego polityka. Odwoływanie
się w sporze do rozumienia innych ludzi i ich potrzeby
posiadania dzieci mogło sprawić, że ten właśnie polityk
„dawał się bardziej lubić”, wydawał się obserwatorom
podzielającym jego poglądy „cieplejszym” człowiekiem.
Obserwatorzy zgadzający się z politykiem optującym
przeciw in vitro mogli nie dostrzegać w argumentacji
„swojego” polityka cieplejszego stosunku do ludzi, ale
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uznawali go za bardziej kompetentnego niż zwolennicy
procedury in vitro.
Wpływ podobieństwa poglądów na oceny innych ludzi
wykazywano wielokrotnie (Aronson, 2000; Byrne, 1971;
Pratkanis, Aronson, 2003). Nasze badania dodają do istniejącej wiedzy dane wskazujące na selektywność wyboru
kategorii czy wymiarów ocen, na jakich ludzie różnicują
oceny innych ludzi ze względu na podobieństwo poglądów.
Wydaje się, że mamy do czynienia z procesem szukania
w obserwowanej sytuacji czy zachowaniu innych ludzi
(w naszych badaniach – w rodzaju argumentacji podawanej
przez spierających się polityków) jakichś „usprawiedliwień”
dla faworyzacji osób o podobnych do naszych poglądach.
Na koniec, należy zauważyć, że w obu badaniach nie
stwierdzono związków między ocenami polityków obserwowanych w konkretnej sytuacji sporu politycznego a ogólnym
poziomem akceptacji agresji między politykami. Wydaje
się, że ogólne deklaracje na temat dopuszczalności agresji
w polityce są związane z utrwalonymi schematami świata
społecznego i życia publicznego (Skarżyńska, Radkiewicz,
2015), natomiast w konkretnych relacjach ze świata polityki zwracamy uwagę na kontekst, w jakim politycy są
bardziej lub mniej agresywni wobec siebie. Nasze badania
pokazały, że stosunkowo najsilniejsze negatywne efekty
dla percepcji polityków daje inicjowanie agresji. Polityk,
który rozpoczyna publiczny spór od ataku na przeciwnika,
traci na wizerunku, a zyskuje ofiara jego ataku. Czyżby
politycy nie zdawali sobie z tego sprawy? Wydaje się,
że czasem kieruje nimi „darwinistyczne” przekonanie,
zgodnie z którym polityka jest bezwzględną walką o władzę i pieniądze, w której można, a nawet trzeba używać
przemocy, by „postawić na swoim”. Czasami po prostu
ulegają tak silnym emocjom, że tracą kontrolę i stają się
agresywni. Jest także inna możliwość – agresja w publicznie
pokazywanej polityce podwyższa oglądalność w mediach,
agresywni politycy są częściej pokazywani, stają się „wyraziści”, przez to szerzej rozpoznawali. A także, zgodnie
z efektem czystej ekspozycji, bardziej lubiani, bo bardziej
znani (Zajonc, 1968; Grush, McKeough, Ahlering, 1978;
Pratkanis, Aronson, 2003).
Przedstawione analizy dowodzą, że słowna agresja kierowana przez polityka wobec przeciwnika w publicznym
sporze czy debacie – obrażanie go, odmawianie kompetencji,
wiedzy czy moralności, nazywanie zdrajcą czy głupcem –
nie służy temu politykowi, a raczej polepsza wizerunek
ofiary jego agresji (zwłaszcza gdy ta nie da się sprowokować
do agresywnej riposty). Agresywny polityk jest oceniany
jako mniej wspólnotowy (ciepły, serdeczny, uprzejmy) oraz
mniej kompetentny (skuteczny, inteligentny, sprawny).
Obserwatorzy na tej podstawie sądzą, że nie można mu
ufać, że albo nie zainteresuje się ich problemami, albo nie
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będzie skuteczny w ich rozwiązywaniu (Friesen, Sinclair,
2011). W efekcie, chociaż dzięki swojej agresywności
polityk może stać się rozpoznawalny i popularny, to jednak
działa to „na krótką metę”. Przypadek posła Palikota jest
przykładem prawidłowości, że popularność zyskiwana
przez ostry, agresywny język nie prowadzi do trwałej
akceptacji i wygrywania kolejnych wyborów. Co więcej,
badania prowadzone w różnych krajach dowodzą, że brak
zaufania do polityków zniechęca obywateli do aktywności
publicznej, a nawet prowadzi do delegitymizacji systemu
politycznego (Antonini, Barbieri, Giacomantonio, Mannetti
2015; Leonard, 2008; Skarżyńska, 2012). Retoryka wojny
między politycznymi przeciwnikami sprzyja większej
akceptacji agresji obywateli, kierowanej wobec polityków.
Aktywizuje zwłaszcza agresywne zachowania u tych obywateli, którzy mają stałą gotowość do reagowania gniewem
(Kalmoe, 2010). Można więc powiedzieć, że agresywni
politycy nakręcają spiralę agresji, której sami mogą także
stać się ofiarami.
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A
This article presents the results of two experimental studies on the perception of aggression in the public
political dispute about the procedure of in vitro fertilization. In both studies, experimental procedure was
preceded by measurement of participants’ opinion on the in vitro. In the second phase, in Study 1 (N = 223)
the Darwinian vision of the social world was primed, and in Study 2 (N = 240) social norm of aggressiveness
was primed. Next stages of the experimental procedure were identical in both studies. All participants listened
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8-minute recording of the public dispute two parliamentary deputies, which was supposedly a fragment
of a radio broadcast. In fact, the recording was prepared on the basis of arguments and offensive words, often
repeated in the turbulent disputes between politicians. Each participant listened to one of the four versions
of the recording. The versions differed with respect to the direction of initiated aggression (against a supporter
of the in vitro procedure or to its opponent) and the form of victim’s response (without or with aggressive
response). The dependent variables were the overall approval of aggression in politics and assessment
of politicians involved in the dispute (assessments made on the dimensions of wormth, competence and
aggressiveness). Analysis of the results showed, inter alia, that: (a) aggressive politician definitely lose
in the eyes of the observer against the victim of his aggression; (b) if the response of assaulted politician
is devoid of aggression, he/she is judged better than when responds aggressively; (c) politician involved
in a public dispute whose position is identical with the opinion of the observer is judged much better than
politician with the opposite position; (d) the availability of cognitive pro-aggressive beliefs activates thinking
in terms of social differentiation, group division created on the basis of differences of opinion, and, in effect,
it exacerbates the processes of in-group favoritism.
Keywords: aggression in politics, pro-aggressive social beliefs, cognitive availability, warmth, competence,
acceptance of aggression
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