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Ile jest Ja w emocjach samo!wiadomo!ciowych?
Rodzaj zaanga"owania Ja a wstyd,
poczucie winy i zak opotanie
Barnaba Danieluk
Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie, Instytut Psychologii

W literaturze ameryka#skiej dominuje konceptualizacja emocji wstydu i poczucia winy oparta na wymiarze
autoatrybucyjnym (M. Lewis, 1992; Tangney, Dearing, 2004; Tracy, Robins, 2004). Emocji wstydu mia yby
towarzyszy$ uogólnione negatywne atrybucje skierowane na ca e Ja, podczas gdy poczuciu winy – atrybucje szczegó owe skierowane na konkretne zachowanie. Podej!cie to zak ada dominuj%c% rol& samo!wiadomo!ci prywatnej, neguj%c tradycyjne, wywodz%ce si& z antropologii rozró"nienie mi&dzy tymi emocjami
oparte na wymiarze publiczne–prywatne. Tymczasem wielu badaczy wskazuje na znacz%c% rol& publicznej
samo!wiadomo!ci w prze"ywaniu wspomnianych emocji. Prezentowane wyniki dwóch eksperymentów
mia y na celu weryÞkacj& wymiaru autoatrybucyjnego oraz przetestowanie alternatywnej hipotezy dotycz%cej istoty rozró"nienia mi&dzy wstydem, poczuciem winy, a tak"e zak opotaniem. Owa hipoteza dotyczy a
ukierunkowania uwagi podmiotu – rodzaju zaanga"owania Ja. Wzi&to pod uwag& skupienie na wra"eniu wywieranym na otoczeniu (Ja odzwierciedlone), skupienie na rozbie"no!ciach mi&dzy zachowaniem
i idealnym obrazem siebie (Ja idealne) oraz skupienie na czynie i jego konsekwencjach. Uzyskane wyniki
sugeruj%, "e poczucie winy jest zwi%zane ze stanem samo!wiadomo!ci prywatnej, wynika z reßeksji nad
w asnym zachowaniem i negatywnej jego oceny (przede wszystkim z punktu widzenia standardów osobistych). Wstyd natomiast jest konsekwencj% percepowanej negatywnej oceny spo ecznej (zewn&trznej), jest
prze"ywany w stanie samo!wiadomo!ci publicznej, lecz zawiera równie" motywy krytycznej autoreßeksji.
Zak opotanie, wbrew stanowisku przyjmowanemu przez du"% cz&!$ badaczy (np. Izard, 1977; Frijda, 1987;
Lazarus, 1991), nie stanowi wy %cznie s abszej formy wstydu, lecz ró"ni si& od niego równie" jako!ciowo.
S owa kluczowe: wstyd, poczucie winy, zak opotanie, publiczna samo!wiadomo!", prywatna samo!wiadomo!", Ja idealne, Ja odzwierciedlone, autoatrybucja

Przegl%daj%c literatur& przedmiotu, mo"na odnie!$
wra"enie, "e dorobek psychologii w zakresie badania
emocji jest naprawd& imponuj%cy. Istniej% dziesi%tki obszernych opracowa# na ten temat, prowadzone s% liczne
i szeroko zakrojone projekty badawcze uwzgl&dniaj%ce
emocjonalny wymiar ludzkich zachowa#, ich wp yw na
poznanie (równie" spo eczne), kszta towanie postaw, formu owanie s%dów, podejmowanie decyzji czy zachowania pro- i antyspo eczne. Takie periodyki jak Emotion and
Motivation czy Cognition and Emotion s% uznawane za
jedne z najbardziej presti"owych w naszej dziedzinie, co
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wyra"a si& wyliczanym dla nich wysokim wspó czynnikiem Impact Factor. Daje to podstawy by uzna$, "e „b %d
Kartezjusza” (por. Damasio, 1999) psychologia ma ju" za
sob%. Wydaje si& równie", "e w ci%gu ostatnich kilkudziesi&ciu lat mechanizmy emocjonalne zosta y ju" bardzo
wyczerpuj%co opisane i wyja!nione. Analizuj%c istniej%c%
literatur&, mo"na jednak zauwa"y$, "e wzgl&dny konsensus istnieje niemal wy %cznie w odniesieniu do emocji,
które Ekman (1992) nazywa podstawowymi. Problem pojawia si&, gdy obszarem naszych zainteresowa# staj% si&
emocje bardziej z o"one, nazywane czasem pochodnymi
czy wtórnymi.
W odró"nieniu od emocji podstawowych, emocje
z o"one s% cz&sto okre!lane jako zale"ne od poznania.
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Nazwa ta ma u swego )ród a za o"enie, "e emocje tego
typu przyjmuj% u jednostki sw% dojrza % posta$ dopiero
w momencie, gdy zostan% osi%gni&te wa"ne etapy rozwoju poznawczego (M. Lewis, 2005a; Niedenthal, Krauth-Gruber, Ric, 2006). St%d pojawiaj% si& one w rozwoju
osobniczym pó)niej ni" emocje podstawowe. Szczególn%
grup& stanowi% tzw. emocje samo!wiadomo!ciowe (ang.
self-conscious emotions). Emocje te opieraj% si& na rozwini&tym poczuciu odr&bnego Ja i wszystkie one odnosz% si&
do sytuacji straty lub zysku w kontek!cie Ja. Nie znaczy
to, "e w przypadku emocji podstawowych nie wyst&puj%
motywy zwi%zane z Ja, nie s% one jednak niezb&dne do
wzbudzenia tych emocji. Rozwini&te poczucie Ja i procesy z nim zwi%zane s% natomiast konieczne do ujawnienia
si& emocji samo!wiadomo!ciowych i to w a!nie one deÞniuj% t& grup& (Lewis, 2005b; Tangney, Dearing, 2004).
Emocje samo!wiadomo!ciowe dzielone s% na dwie
g ówne grupy: emocje dotycz%ce porówna# spo ecznych
(social comparison emotions), np. zazdro!$ i zawi!$,
oraz emocje wynikaj%ce z procesów oceny samego siebie
(self-evaluation emotions). Druga kategoria emocji samo!wiadomo!ciowych jest bardziej interesuj%ca z punktu
widzenia niniejszego artyku u. Autoewaluacyjne emocje
samo!wiadomo!ciowe opieraj% si& na zdolno!ci jednostki do traktowania siebie jako obiektu oceny, odnoszenia
w asnych cech i zachowania do standardów. Ja jest tutaj zarówno podmiotem, jak i przedmiotem oceny (por.
Higgins, 1987; Lazarus, 1991). Autoewaluacje b&d%ce
podstaw% tej grupy emocji opieraj% si& na porównaniach
Ja realnego (chwilowego, bie"%cego) z w asnymi celami
i standardami (Ja idealne), jak równie" z warto!ciami
i celami promowanymi przez spo ecze#stwo (Ja powinno!ciowe). Normy te najcz&!ciej dotycz% zachowa# uznawanych za moralne, st%d emocje tej grupy nazywane s%
cz&sto emocjami moralnymi (Ausubel, 1955; Hoffman,
1982; Tangney, 1991). Nale"% do nich wstyd, poczucie
winy, zak opotanie, ale tak"e duma i pycha. Trzy pierwsze (wstyd, poczucie winy i zak opotanie) wzbudzane s%
w sytuacjach, gdy oceniamy siebie lub swoje zachowanie
negatywnie. Natomiast duma i pycha to emocjonalny skutek autoewaluacji pozytywnej.
Gdy emocje samo!wiadomo!ciowe, takie jak wstyd,
poczucie winy i zak opotanie, opisywane s% %cznie, autorzy w zdecydowanej wi&kszo!ci zgadzaj% si& co do tego,
co stanowi istot& ich prze"ywania i w jakich sytuacjach
si& ujawniaj%. Rozbie"no!ci i kontrowersje pojawiaj% si&
natomiast na etapie ich rozró"niania. Przegl%d literatury
dotycz%cej ró"nic mi&dzy wstydem a poczuciem winy
daje obraz pe en sprzecznych wyników bada# empirycznych i wykluczaj%cych si& koncepcji teoretycznych.
Rozbie"no!ci te s% tak ogromne, "e przyk adowo, cz&!$
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badaczy prezentuje wyniki !wiadcz%ce o !cis ym zwi%zku
mi&dzy poczuciem winy a psychopatologi% (por. Jones,
Kugler, 1993), podczas gdy inni zaprzeczaj%, "e emocja
ta jest czynnikiem sprzyjaj%cym zaburzeniom psychicznym i postrzegaj% poczucie winy jako emocj& adaptacyjn% (por. Tangney, Wagner, Fletcher, Gramzow, 1992).
Ró"nice te wp ywaj% na koncepcje teoretyczne (modele)
uwzgl&dniaj%ce wstyd i poczucie winy oraz kierunki poszukiwa# elementarnych procesów le"%cych u ich podstaw, a w konsekwencji na proponowane kierunki terapii.
Podobne kontrowersje budzi rozró"nienie mi&dzy emocj% wstydu i zak opotania. Wielu czo owych badaczy
emocji nie uwa"a za zasadne rozró"niania jako!ciowego
mi&dzy wstydem i zak opotaniem (por. Borg, Staufenbiel,
Scherer, 1988; Frijda, 1987; Izard, 1977; Kaufman, 1989;
Lazarus, 1991; Tomkins, 1963). Uwa"aj% oni, "e zak opotanie nie jest emocj% odr&bn% od wstydu, a jedynie jego
s absz% form%, dla której stworzono odr&bne poj&cie, cho$
jego istota, sposób przetwarzania poznawczego i natura
wyzwalaj%cych go sytuacji s% takie same. Ró"nic& ma
stanowi$ jedynie intensywno!$ prze"ywanej emocji (wymiar ilo!ciowy) wynikaj%ca z ró"nej wagi sytuacji wywo uj%cych owe emocje. Z drugiej strony, wielu innych
naukowców (np. Babcock, 1988; Goffman, 1956; Gross,
Stone, 1964; Manstead, Semin, 1981; Modigliani, 1968;
Robbins, Parlavecchio, 2006; Sabini, Garvey, Hall, 2001)
uwa"a zak opotanie za emocj& odr&bn% od wstydu, posiadaj%c% w asne niezmienniki, wzór przetwarzania poznawczego, schemat reakcji Þzjologicznych oraz specyÞczne
tendencje behawioralne.
W literaturze funkcjonuje przynajmniej pi&$ konkurencyjnych teorii zak opotania, opisuj%cych po cz&!ci odr&bne, a po cz&!ci powtarzaj%ce si& mechanizmy poznawcze
odpowiedzialne za wzbudzenie tej emocji. W modelu
dramaturgicznym (Silver, Sabini, Parrott, 1987) zak opotanie ujmowane jest jako stan wynikaj%cy z zak ócenia
p ynno!ci interakcji spo ecznej, w sensie utraty skryptu
zachowania w danej sytuacji. Prze"ywaj%cy je cz owiek
wypada ze swojej roli w „teatrze "ycia”, a jego dyskomfort wynika ze stanu dezorientacji na zasadzie: „… i co
mam teraz zrobi$?”. W my!l modelu ocen spo ecznych
(Manstead, Semin, 1981) zak opotanie jest rezultatem
niepo"%danej oceny spo ecznej towarzysz%cej sytuacjom
trudnym. Podej!cie to zak ada, "e jego )ród em mo"e by$
jakakolwiek ocena (negatywna, ale równie" pozytywna)
sugeruj%ca, "e wra"enie wywo ane na publiczno!ci nie
jest takie, jak zaplanowali!my. Jedn% ze starszych koncepcji jest propozycja Modiglianiego (1968, 1971), czyli
model sytuacyjnego poczucia w asnej warto!ci. Zdaniem
tego autora podstawow% przyczyn% zak opotania jest
utrata szacunku do siebie spowodowana publicznym
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niepowodzeniem. U!wiadomienie sobie mo"liwo!ci pojawienia si& negatywnej oceny spo ecznej prowadzi do
krótkotrwa ej, lecz dotkliwej utraty poczucia w asnej
warto!ci – jej )ród em jest lekcewa"enie do!wiadczone
ze strony obserwatorów. W modelu standardów osobistych (Babcock, 1988) nacisk po o"ony zosta na rozbie"no!ci Ja. Zak opotanie rozumiane jest tutaj jako skutek
niespe nienia osobistego standardu (persona) okre!laj%cego normy zachowania w danej sytuacji. Postrzegana
rozbie"no!$ mi&dzy w asnym zachowaniem a aktualnym
standardem osobistym stanowi podstaw& i przyczyn&
wzbudzenia omawianej emocji. Jedn% z najnowszych
koncepcji roszcz%c% pretensje do najpe niejszego i najtrafniejszego opisu istoty zak opotania jest propozycja
Robbinsa i Parlavecchio (2006). Wychodz% oni z za o"enia, "e zak opotanie jest uczuciem towarzysz%cym
!wiadomo!ci niechcianego ods oni&cia lub ujawnienia
pewnych aspektów Ja. Owo ujawnienie mo"e obejmowa$
szerokie spektrum ukrytych tematów (co do których podmiot s%dzi, "e nie powinny by$ poddane omówieniu lub
ocenie), ale tak"e ujawnienie motywów podmiotu, które kierowa y nim przy podejmowaniu takich czy innych
dzia a#.

KONCEPCJE RÓ

NICUJ!CE EMOCJE
SAMO"WIADOMO"CIOWE NA WYMIARZE
POZNAWCZYM

Celem niniejszego artyku u by a odpowied) na pytanie, czy dla emocji wstydu, poczucia winy i zak opotania
istniej% ró"nice we wzorcu przetwarzania poznawczego.
Innymi s owy, chciano sprawdzi$, czy stany emocjonalne nazywane wstydem, poczuciem winy i zak opotaniem
ró"ni% si& mi&dzy sob% na poziomie fenomenologicznym.
Nie mniej istotne by o to, na ile skrypty emocjonalne odpowiadaj%ce tym trzem etykietom w warunkach polskich
pokrywaj% si& ze skryptami charakterystycznymi dla kultur, z których pochodzi wi&kszo!$ bada# prowadzonych
w tym obszarze.
Prób& rozró"nienia mi&dzy wstydem i poczuciem winy
na poziomie procesów poznawczych podj&to w badaniach ameryka#skich. Najbardziej reprezentatywn% teori&
w tym zakresie zaproponowa Michael Lewis (1992).
Istot% jego poznawczo-atrybucyjnej teorii emocji samo!wiadomo!ciowych s% procesy autoewaluacyjne, czyli ocena w asnych my!li, dzia a# i uczu$ w kontek!cie
zinternalizowanych norm. O tym, jaka emocja zostanie
wzbudzona jako skutek dokonywanej autoewaluacji, maj%
decydowa$ dwa wymiary. Pierwszym z nich jest ocena
na wymiarze sukcesu vs. pora"ki. Je"eli w asne my!li lub
dzia ania zostan% ocenione przez podmiot jako zgodne
z osobistymi normami, standardami lub celami, ocenia

on dane zdarzenie jako sukces, co skutkuje wzbudzeniem
emocji pozytywnych. Je"eli natomiast ocenia je jako
sprzeczne z w asnym systemem normatywnym czy standardami Ja, traktuje je jako pora"k&, co w konsekwencji
powoduje wywo anie emocji o zabarwieniu negatywnym.
O tym, która konkretna emocja zostanie wzbudzona, decyduje wynik oceny dokonanej na drugim z wymiarów,
czyli zakresie dokonywanej autoatrybucji (autoatrybucje zwi%zane z Ja). Lewis wprowadza rozró"nienie na
autoatrybucje szczegó owe i autoatrybucje ca o!ciowe.
Autoatrybucje szczegó owe odnosz% si& do konkretnych
w asnych cech lub dzia a# a cz owiek dokonuj%cy tego
typu atrybucji skupia si& na w asnym zachowaniu w okre!lonej sytuacji. Autoatrybucje ca o!ciowe natomiast odnosz% si& do ca ego Ja podmiotu, który koncentruje si& na
sobie, a nie na swoich czynach. Model uwzgl&dnia oba te
wymiary i opisuje cztery podstawowe ewaluacyjne emocje samo!wiadomo!ciowe: wstyd, poczucie winy, pych&
i dum&. Wstyd w teorii Lewisa jest skutkiem oceny sytuacji jako pora"ki, czyli takiej, w której dzia ania lub cechy
podmiotu pozostaj% w sprzeczno!ci z jej systemem norm
i celów przy jednoczesnej negatywnej ocenie ca ego Ja.
Poczucie winy jest równie" skutkiem negatywnej oceny
w asnych dzia a#, ale negatywny afekt dotyczy tylko konkretnej cechy lub zachowania ujawnionego w tej jednej,
szczególnej sytuacji. Analogicznie, ocena zdarzenia jako
sukcesu przy autoatrybucji ca o!ciowej (pozytywny afekt
rozlany na ca e Ja) skutkuje pych%, natomiast poczucie
sukcesu, przy jednoczesnej pozytywnej ocenie w asnego
dzia ania lub cechy ujawnionej w tej konkretnej sytuacji,
wzbudza emocj& dumy.
Propozycja M. Lewisa nie jest niczym nowym literaturze przedmiotu. Ju" na pocz%tku lat siedemdziesi%tych
Helen Block Lewis, pracuj%ca na Uniwersytecie Yale,
zaproponowa a – pionierskie jak na tamte czasy – rozró"nienie mi&dzy wstydem a poczuciem winy na wymiarze poznawczym (H. B. Lewis, 1971). Kluczow% ró"nic&
mi&dzy do!wiadczeniami wstydu i poczucia winy stanowi rola, jak% pe ni w nich Ja podmiotu. Lewis uznaa, "e wstyd jest !ci!le zwi%zany z Ja i to w a!nie Ja jest
przedmiotem oceny. Przy poczuciu winy przedmiotem
oceny nie jest Ja, ale czyn, którego dopu!ci si& podmiot.
Dochodzi tutaj równie" do negatywnej oceny siebie, ale
wynika ona z faktu pope nionego wykroczenia i jest ona
owszem powi%zana, ale nie skierowana bezpo!rednio na
Ja. H. B. Lewis uwa"a, "e przy wstydzie skupiamy si&
na Ja („To JA zrobi em t& straszn% rzecz”), podczas, gdy
przy poczuciu winy skupiamy si& na zachowaniu („To ja
ZROBI*EM t& straszn% rzecz”). Owo rozró"nienie prowadzi do odmiennych do!wiadcze# wewn&trznych towarzysz%cych obu emocjom. Autorka opisuje wstyd jako
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szczególnie bolesny, towarzyszy mu poczucie bezsilno!ci,
bezwarto!ciowo!ci, kurczenia si& w sobie. Zawstydzeni
ludzie czuj% si& jednocze!nie wystawieni na widok publiczny. Mimo tego, "e do!wiadczanie wstydu nie wymaga obecno!ci rzeczywistych !wiadków, towarzyszy mu
cz&sto wyobra"enie, jak owo u omne Ja zosta oby ocenione przez inne osoby (Ja odzwierciedlone). Poczucie winy
natomiast widzi jako zdecydowanie mniej destrukcyjn%
i bardziej adaptacyjn% emocj&, g ównie z powodu skupienia na konkretnym zachowaniu (zaniechaniu) podmiotu,
b&d%cym w du"ej mierze niezale"nym od Ja. Emocja ta
nie powoduje obni"enia poczucia w asnej warto!ci, gdy"
nie godzi w to"samo!$ podmiotu i nie dezawuuje Ja realnego. Warto w tym miejscu zwróci$ uwag&, "e )ród em
hipotez by y dla H. B. Lewis prawid owo!ci zaobserwowane w grupie pacjentów uczestnicz%cych w psychoterapii, a sama autorka jednoznacznie zastrzega a, "e jej ustalenia dotycz% patologii, a nie normy.
Mimo tego, "e M. Lewis w przypadku wstydu mówi
o autoatrybucji ca o!ciowej, a nie o skupieniu na Ja, oba
te podej!cia w konsekwencji oznaczaj% praktycznie to
samo. Negatywna autoatrybucja ca o!ciowa oznacza rozlanie afektu na ca e Ja jednostki, czyli na wszystkie jej
cechy charakteru, co jest równoznaczne z postrzeganiem
siebie jako osoby u omnej, niewiele wartej. Podobnie
autoatrybucja szczegó owa, oznaczaj%ca negatywn% ocen& konkretnych zachowa# w danej sytuacji pokrywa si&
z rozumieniem poczucia winy w kontek!cie skupienia
na zachowaniu, które pozostaje jedynie po!rednio zwi%zane z Ja. Autoatrybucja szczegó owa opisywana przez
M. Lewisa jako kluczowa dla poczucia winy dotyczy
jednak nie tylko zachowa#, ale równie" konkretnych,
izolowanych cech ujawnionych w danej sytuacji. Sam
M. Lewis traktuje je jednak jako chwilowe i uwarunkowane sytuacyjnie, co zbli"a je raczej do zachowania ni"
sta ych cech charakterologicznych stanowi%cych o Ja
podmiotu. Co wa"niejsze, sam M. Lewis nie weryÞkowa empirycznie swojej koncepcji. Jej prawdziwo!ci dowodzi , odwo uj%c si& do bada# Tangney (por. M. Lewis,
2005b), która z kolei weryÞkowa a za o"enia koncepcji
H. B. Lewis. Oznacza to, "e sam M. Lewis uwa"a swoje
rozumienie wstydu i poczucia winy za zbie"ne z propozycjami H. B. Lewis.
Podobnie ró"nice mi&dzy wstydem a poczuciem winy
ujmowane s% w procesualnym modelu emocji samo!wiadomo!ciowych Tracy i Robinsa (2004). Szczególna warto!$ tego modelu, w porównaniu do propozycji M. Lewisa,
polega na tym, "e wyja!nia on, dlaczego w identycznych
sytuacjach niektóre osoby odczuwaj% emocje samo!wiadomo!ciowe (np. wstyd lub poczucie winy), inni odczuwaj% emocje podstawowe (np. gniew lub smutek),
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a niektórzy nie wykazuj% w ogóle reakcji emocjonalnej.
Emocje samo!wiadomo!ciowe zdaniem tych autorów
zostaj% wzbudzone w sytuacji, w której podmiot ocenia
zdarzenie jako rozbie"ne z w asnymi celami to"samo!ciowymi, a jego przyczyn& upatruje w sobie (atrybucja wewn&trzna). Zgodnie z tym modelem emocja wstydu zostaje wzbudzona jako konsekwencja negatywnej atrybucji
wewn&trznej o charakterze stabilnym, niekontrolowalnym
i uogólnionym (np. niewystarczaj%ce zdolno!ci, deÞcyty
intelektu), podczas gdy poczucie winy jest rezultatem
negatywnej atrybucji wewn&trznej o charakterze chwilowym, kontrolowalnym i skonkretyzowanym (np. niewystarczaj%cy wysi ek). Autorzy sami przyznaj%, "e owo
rozró"nienie pokrywa si& z rozró"nieniem Ja–zachowanie
zaproponowanym przez H.B. Lewis i M. Lewisa. Osobne
miejsce w modelu Tracy i Robinsa zajmuje emocja zak opotania. Podobnie jak wstyd i poczucie winy wymaga
ona oceny zdarzenia jako rozbie"nego z celami to"samo!ciowymi podmiotu oraz jako wynikaj%cego z czynników
wewn&trznych. Inaczej jednak ni" opisane wy"ej emocje,
zak opotanie nie wymaga dalszych ocen poznawczych
i procesów atrybucji. Pojawia si& w sytuacjach, w których uwaga podmiotu skierowana jest na publiczne Ja
(Ja odzwierciedlone) aktywowane odpowiadaj%cymi mu
publicznymi autoreprezentacjami. Podmiot mo"e poczu$
si& zak opotany zarówno w sytuacji publicznego ujawnienia niekompetencji (czynnik stabilny, niekontrolowalny i uogólniony), jak i w sytuacji wylania kawy na
spodnie swojego szefa (czynnik niestabilny, kontrolowalny i skonkretyzowany).
Wy"ej opisane koncepcje teoretyczne nie zosta y jednak potwierdzone empirycznie w sposób satysfakcjonuj%cy nawet przez ich autorów i najwi&kszych zwolenników.
Tangney podj& a szereg prób zweryÞkowania rozró"nienia mi&dzy wstydem i poczuciem winy na wymiarze Ja
vs. zachowanie. W jednym z pierwszych bada# (Tangney,
1993) proszono studentów o opisanie sytuacji, w których odczuwali wstyd, poczucie winy, dum& i depresj&.
Mimo tego, "e uzyskano wyniki potwierdzaj%ce w sposób po!redni trafno!$ za o"e# H.B. Lewis, kluczowe zao"enie, dotycz%ce zwi%zku wstydu z negatywn% ocen%
Ja a poczucia winy z negatywn% ocen% zachowania, nie
zosta o potwierdzone. Rodzaj emocji (wstyd vs. poczucie
winy) nie ró"nicowa stopnia, w jakim osoby badane wini y swoje Ja lub zachowanie. Zbie"ne wyniki uzyska a
Tangney wraz ze wspó pracownikami (Tangney, Miller,
Flicker, Barlow, 1996) w badaniu dotycz%cym istoty ró"nic mi&dzy wstydem, poczuciem winy i zak opotaniem.
W analogicznej procedurze badacze prosili studentów
o opisanie sytuacji, w których odczuwali wstyd, poczucie winy i zak opotanie. Nast&pnie osoby badane ocenia y

306

BARNABA DANIELUK

przywo ane z pami&ci do!wiadczenia, odpowiadaj%c na
wiele pyta# dotycz%cych ró"nych ich aspektów (poznawczych, afektywnych, behawioralnych). Jedno z pyta# dotyczy o stopnia, w którym obwiniali swoje Ja lub swoje
zachowanie. Ponownie okaza o si&, "e przeciwnie do hipotez badaczy, osoby prze"ywaj%ce wstyd nie wykazyway wi&kszej tendencji do obwiniania w asnego Ja, a osoby
do!wiadczaj%ce poczucia winy nie skupia y si& bardziej
na swoim zachowaniu. Jedyny sukces przy weryÞkowaniu wymiaru Ja vs. zachowanie odnios a Tangney w badaniach nad my!leniem kontrfaktycznym (Niedenthal,
Tangney, Gavanski, 1994). Zdaniem Tangney (Tangney,
Dearing, 2004) niepowodzenia we wcze!niej opisywanych badaniach mia y wynika$ z tego, "e pytanie sformu owane w stylu: „W jakim stopniu za to, co si& sta o,
winisz siebie vs. swoje zachowanie?” jest zbyt abstrakcyjne dla studentów nieposiadaj%cych wiedzy psychologicznej. Autorka zak ada a, "e my!lenie kontrfaktyczne
jako proces mentalnego „odczynienia”, odwrócenia sytuacji, na zasadzie „Je!li by tylko zmieni$ co! w przesz ym
zdarzeniu, to zdarzenie nigdy by nie wyst%pi o” b&dzie
mniej abstrakcyjne dla badanych i bardziej przystaj%ce
do sytuacji wstydu i poczucia winy. Przeprowadzono
dwa badania, w pierwszym z nich badani przypominali
sobie osobiste do!wiadczenia wstydu i poczucia winy,
a nast&pnie zach&cano ich do my!lenia kontrfaktycznego
odno!nie do tych wydarze#. Drugie badanie oparte by o
na gotowych scenariuszach – historyjkach, zawieraj%cych sytuacje prototypowe dla wstydu i poczucia winy.
Zgodnie z hipotezami badaczy w obu procedurach osoby
do!wiadczaj%ce poczucia winy wyra)nie cz&!ciej d%"y y
do mentalnej zmiany swego zachowania, natomiast osoby
konfrontowane z emocj% wstydu cz&!ciej d%"y y do mentalnej zmiany swojego Ja.
WeryÞkacja modelu Tracy i Robinsa przeprowadzona
przez samych autorów w wi&kszo!ci potwierdzi a hipotezy badaczy dotycz%cych rozró"nienia mi&dzy wstydem
i poczuciem winy (Tracy, Robins, 2006). W serii czterech bada# uda o im si& potwierdzi$ ró"nice mi&dzy tymi
emocjami na wymiarze kontrolowalno!ci (wstyd – brak
kontroli podmiotu nad zdarzeniem, poczucie winy – kontrola nad sytuacj%) oraz stabilno!ci (wstyd – przyczyna
oceniana jako sta a, poczucie winy – przyczyna oceniana jako chwilowa, zale"na od sytuacji), cho$ wyniki dla
tego drugiego wymiaru nie by y jednoznaczne. Autorzy
nie zweryÞkowali jednak trzeciego wymiaru atrybucyjnego maj%cego równie" decydowa$ o tym, która z emocji
samo!wiadomo!ciowych zostanie wzbudzona, a mianowicie wymiaru ogólno!ci (czyli tego, który w koncepcji Lewisa i Tangney uznawany jest za kluczowy). Co
wi&cej, wyniki bada# prowadzonych przez niezale"nych

badaczy, w wielu przypadkach nie s% spójne z za o"eniami Tracy i Robinsa. Russell i McAuley (1986) nie wykazali zwi%zku mi&dzy wewn&trznymi, niestabilnymi
atrybucjami a poczuciem winy, gdy badali rzeczywiste
oceny, a nie hipotetyczne sytuacje. W badaniach Brown
i Weinera (1984) atrybucje zwi%zane z wysi kiem okaza y
si& pozytywnie zwi%zane z emocj% wstydu.
Cz&!$ badaczy emocji upatruje ró"nic mi&dzy wstydem
a poczuciem winy w charakterze rozbie"no!ci mi&dzy Ja
realnym a Ja idealnym. Dosy$ powszechnie podzielany
jest pogl%d, "e gdy normy, którym sprzeniewierzy si&
podmiot, maj% charakter norm indywidualnych (w asne
standardy), prze"ywa on wstyd, natomiast gdy owe normy
s% powszechnie podzielane i usankcjonowane spo ecznie
(standardy uniwersalne), ludzie do!wiadczaj% poczucia
winy (por. Izard, 1977; Lazarus, 1991). Podobnie wstyd
i poczucie winy ró"nicowane s% w teorii Higginsa (1987).
Rozbie"no!$ mi&dzy Ja realnym a Ja idealnym skutkuje
wstydem, podczas gdy poczucie winy jest rezultatem rozbie"no!ci mi&dzy Ja realnym a Ja powinno!ciowym.
Wspomniane rozró"nienie mi&dzy analizowanymi
emocjami przeprowadzone na podstawie zakresu dokonywanej autoatrybucji jest niesatysfakcjonuj%ce pod
wzgl&dem empirycznej weryÞkacji, a poza tym, skupiaj%c si& na stanie samo!wiadomo!ci prywatnej (autokoncentracji), nie uwzgl&dnia wymiaru samo!wiadomo!ci
publicznej. Ju" w pracach antropologów (por. Benedict,
1946/2003) pojawi si& motyw rozró"niania mi&dzy
wstydem a poczuciem winy na wymiarze: publiczne–prywatne. Wstyd mia by stanowi$ emocj& ujawniaj%c% si&
w sytuacjach upublicznienia, podczas gdy poczucie winy
mia oby by$ charakterystyczne dla sytuacji prywatno!ci
(anonimowo!ci). Pogl%d ten podziela cz&!$ psychologów
(por. Ausubel, 1955; Gehm, Scherer, 1988), podczas gdy
inni tak% interpretacj& podwa"aj% (por. Tangney, Dearing,
2004). Jednak"e bez wzgl&du na swój stosunek do hipotezy publiczne–prywatne, nawet jej przeciwnicy (np.
Tangney) w swoich badaniach uzyskuj% wyniki !wiadcz%ce o tym, "e w sytuacji wstydu ludzie skupiaj% si& na
Ja odzwierciedlonym, tj. maj% poczucie poddania ocenie
spo ecznej, troszcz% si& o wywarte na innych wra"enie,
do!wiadczaj% „ods oni&cia” Ja (Tangney, 1992; Tangney
i in., 1996; Ferguson, Stegge, Damhuis, 1991; Smith,
Webster, Parrott, Eyre, 2002). Fakt, "e wstyd jest zwi%zany ze stanem publicznej samo!wiadomo!ci, staje si& bezdyskusyjny, gdy uwzgl&dnimy istnienie tzw. wstydu odzwierciedlonego, czyli wstydu, który odczuwamy obserwuj%c naganne zachowanie innych, najcz&!ciej bliskich
nam, osób (por. Lickel, Schmader, Barquissau, 2004).
Poczucie winy jest z drugiej strony cz&sto wi%zane ze
skupieniem na w asnych my!lach, rozwa"aniem konse-
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kwencji w asnych dzia a# (szczególnie wobec osób cierpi%cych na skutek zachowania b&d%cego )ród em omawianej emocji). To z poczuciem winy najcz&!ciej wi%"%
si& "al, skrucha i wyrzuty sumienia, rozumiane jako wy"sza instancja moralna (Izard, 1977; Kuczkowski, 2000;
M. Lewis, 1992; Mosher, White, 1981; Tracy, Robins,
2007).
Powy"sze koncepcje teoretyczne, jak równie" wyniki bada# pochodz% przede wszystkim z kultury ameryka#skiej, kultury promuj%cej Ja niezale"ne. Obraz
omawianych emocji samo!wiadomo!ciowych przedstawia si& zgo a inaczej w kulturach kolektywistycznych,
promuj%cych Ja wspó zale"ne. Mnóstwo bada# prowadzonych w!ród narodów Azji (Japo#czycy, Chi#czycy,
Filipi#czycy), ale równie" w po udniowej cz&!ci Europy
(Hiszpania) dowodzi pozytywnego, adaptacyjnego wyd)wi&ku emocji wstydu w tych kulturach. Dla przyk adu
kultury, na które wp yn& y warto!ci ÞlozoÞi konfucja#skiej, promuj% ci%g e zmiany i ulepszanie w asnego Ja,
st%d jego zmiany s% pozytywnie warto!ciowane, a nawet oczekiwane (Cho, 2000). Co wi&cej, niewiele (je!li w ogóle jakie!) aspektów Ja jest postrzeganych jako
niezmienne (Li, Wang, 2004). W tym kontek!cie odczuwanie negatywnych uczu$ odno!nie do Ja nie tylko jest
normalne, lecz nawet oczekiwane, gdy" s u"y wi&kszemu
celowi, jakim jest samodoskonalenie. Chocia" w Stanach
Zjednoczonych wstyd uznawany jest za wyj%tkowo negatywn% emocj&, Abu-Lughod (1986) zauwa"y , "e ta
sama emocja w!ród Beduinów ma konotacje pozytywne. W Chinach wstyd uznawany jest za naturalny i zdrowy element ludzkiego "ycia (Li, Wang, Fischer, 2004),
a przyznanie si& do pomy ki i wykroczenia uwa"ane jest
za akt odwagi. Dlatego trudno mówi$ o wstydzie jako
o emocji w tej kulturze, jest on raczej pewnym rodzajem
moralnej i cnotliwej wra"liwo!ci. W tym kontek!cie osoba nieodczuwaj%ca wstydu jest uwa"ana za bardziej zha#bion% ni" osoba zawstydzona. Ludzie, którzy nie okazuj%
w odpowiedni sposób wstydu, s% uwa"ani za zdrajców
moralnego porz%dku spo ecznego, osoby ma o przewidywalne i niegodne zaufania. Dlatego wyra"anie wstydu
jest interpretowane jako oznaka przystosowania do norm
spo ecznych i kolektywnych warto!ci. Ró"nice te nie
ograniczaj% si& do wymiaru Wschód–Zachód. Podobne
wyniki uzyskano, porównuj%c Hiszpanów i Holendrów
(Fischer, Manstead, Mosquera, 1999). Hiszpanie cz&!ciej
ni" Holendrzy opisywali wstyd w kontek!cie pozytywnym oraz cz&!ciej dzielili si& swoimi do!wiadczeniami
wstydu z innymi osobami. W zwi%zku z powy"szym
nie jest zaskakuj%ce, "e do!wiadczanie wstydu w kulturach kolektywistycznych okazywa o si& w badaniach
zwi%zane nie z tendencj% do unikania, ale z gotowo!ci%
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do podtrzymania i naprawy relacji (Bagozzi, Verbecke,
Gavino, 2003; Heine, Lehman, Markus, Kitayama, 1999).
Dla pe nego obrazu wyników bada# nad omawianymi emocjami niezb&dne jest przedstawienie rezultatów
studiów empirycznych prowadzonych w obr&bie naszej
kultury. Jedne z niewielu bada# nad rozumieniem emocji wstydu i poczucia winy prowadzili w Polsce Harwas-Napiera a i Trempa a (1991). Obj&to nimi grup& adolescentów (13–14-latków), uczniów siódmej klasy szko y
podstawowej. Wyniki ujawni y, "e polska m odzie" postrzega emocj& poczucia winy jako silniejsz%, bardziej
intensywn% od wstydu, zwi%zan% z pope nieniem czynu
niemoralnego (odczuwane wyrzuty sumienia), wyst&puj%c% przede wszystkim w warunkach prywatno!ci.
Wstyd z drugiej strony by bezpo!rednio zwi%zany z l&kiem przed ocen% spo eczn%, dotyczy sytuacji zwi%zanej
z jakim! deÞcytem (np. umiej&tno!ci), a prze"ywany by
w warunkach upublicznienia zdarzenia. Przy poczuciu
winy )ród em negatywnej oceny by dla polskiej m odzie"y sam podmiot, podczas gdy przy wstydzie )ród em
negatywnej ewaluacji by o otoczenie spo eczne.

PROBLEMATYKA BADA# W$ASNYCH
Jak by o ju" wspomniano, celem przeprowadzonych bada# by a próba odpowiedzi na pytanie, czym na poziomie
poznawczym ró"ni% si& od siebie emocje wstydu, poczucia
winy i zak opotania. Po pierwsze, chciano sprawdzi$, czy
wymiar zakresu dokonywanej przez podmiot negatywnej
autoatrybucji ró"nicuje omawiane emocje samo!wiadomo!ciowe. Innymi s owy, podj&to prób& weryÞkacji opisanych wy"ej koncepcji ameryka#skich (H. B. Lewis,
1971; M. Lewis, 1992; Tracy, Robins, 2004). Zgodnie
z nimi emocji wstydu mia aby towarzyszy$ uogólniona negatywna ocena ca ego Ja (jestem z y, nikczemny),
podczas gdy emocji poczucia winy mia aby towarzyszy$
negatywna ocena ograniczona do wycinkowych, kontrolowalnych aspektów Ja, wyra"aj%cych si& w zachowaniu.
Z wcze!niejszych bada# (Danieluk, 2011) wynika o jednak, "e sytuacje wstydu, poczucia winy (i zak opotania)
nie ró"ni y si& gotowo!ci% do dokonywania autoatrybucji
ca o!ciowych i szczegó owych. Bez wzgl&du na rodzaj
scenariusza (i zwi%zanej z nim emocji) badani istotnie
cz&!ciej dokonywali autoatrybucji szczegó owych (czyli
winili swoje zachowanie) ni" autoatrybucji ca o!ciowych
(negatywne oceny rozlane na ca e Ja). Wyniki te s% spójne z dobrze opisanymi i zweryÞkowanymi w psychologii
spo ecznej mechanizmami autowaloryzacji, czyli uniwersalnym d%"eniem do podtrzymania poczucia w asnej
warto!ci w sytuacjach pora"ki (por. Fiske, Taylor, 1991;
Wojciszke, 2002). Poniewa" negatywne emocje samo!wiadomo!ciowe wzbudzane s% w warunkach z amania
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norm, niespe nienia zasad, wyrz%dzenia krzywdy czy pora"ki autoprezentacyjnej, jest oczywiste, "e wi%"% si& one
z zagro"eniem samooceny. W tej sytuacji bardziej adaptacyjne jest skupienie si& na w asnym czynie, co pozwala
odzyska$ kontrol& nad zdarzeniem, daje szans& na aktywne poradzenie sobie z nim i odbudow& pozytywnego wizerunku zarówno we w asnych oczach, jak i w oczach otoczenia. W zwi%zku z tym, hipoteza pierwsza mia a posta$:
Hipoteza 1. Bez wzgl&du na rodzaj do!wiadczanej negatywnej emocji samo!wiadomo!ciowej ludzie b&d%
w wi&kszym stopniu dokonywa$ autoatrybucji szczegóowych ni" ca o!ciowych.
Najbardziej obiecuj%cym poznawczo w sensie zrozumienia istoty ró"nic mi&dzy omawianymi emocjami
wydawa si& rodzaj zaanga"owania Ja. Wyniki wcze!niejszych bada# (Danieluk, 2011) oraz literatura przedmiotu (Gehm, Scherer, 1988; Harwas-Napiera a, Trempa a,
1991; Tangney, 1992; Tangney i in., 1996; Smith i in.,
2002) sugerowa y, "e w sytuacji wstydu ludzie skupiaj% si& przede wszystkim na Ja odzwierciedlonym, czyli
na hipotetycznych ocenach, jakich dokonuj% wobec nich
osoby z ich otoczenia. Rodzajem ukierunkowania Ja charakterystycznym dla poczucia winy wydaje si& by$ skupienie podmiotu na czynie oraz "alu zwi%zanym z tym,
co si& sta o (jego konsekwencjach). To z poczuciem
winy wi%zana jest skrucha, wyrzuty sumienia oraz tendencje do ruminowania przesz ych zdarze# (Izard, 1977;
Kuczkowski, 2000; M. Lewis, 1992; Mosher, White,
1981; Tracy, Robins, 2007). Na tej podstawie sformu owano dwie kolejne hipotezy:
Hipoteza 2. W sytuacjach prototypowych dla wstydu ludzie w wi&kszym stopniu b&d% skupiali si& na Ja odzwierciedlonym ni" na czynie i jego konsekwencjach.
Hipoteza 3. W sytuacjach prototypowych dla poczucia
winy ludzie w wi&kszym stopniu b&d% skupiali si& na czynie i jego konsekwencjach ni" na Ja odzwierciedlonym.
Klasyczne podej!cie do wstydu i poczucia winy przemawia za tym, "e ludzie, do!wiadczaj%c omawianych emocji,
skupiaj% si& na fakcie z amania zinternalizowanych norm,
czyli na postrzeganej rozbie"no!ci mi&dzy tym, jacy jeste!my (Ja realne), a tym, jacy chcieliby!my lub powinni!my
naszym zdaniem by$ (Ja idealne lub Ja powinno!ciowe).
W omawianych badaniach uwzgl&dniono równie" pomiar
tej tendencji, lecz na podstawie dotychczasowych bada#
trudno by o stawia$ jednoznaczn% hipotez& kierunkow%.
Nie stawiano równie" hipotez odnosz%cych si& do emocji
zak opotania. Jej niejasny status jako emocji odr&bnej od
wstydu nie dawa podstaw do jednoznacznych przewidywa#. Gdyby uzna$ za s uszne podej!cie „klasyków” (zob.
Izard, 1977; Lazarus, 1991; Tomkins, 1963), zak adaj%ce,
"e ró"nica mi&dzy zak opotaniem a wstydem ma charak-

ter tylko i wy %cznie ilo!ciowy, dla obu tych emocji powinno si& uzyska$ podobne wzorce wyników ró"ni%ce si&
jedynie nasileniem poszczególnych tendencji.

METODA
Aby zweryÞkowa$ postawione hipotezy, zaplanowano
dwa badania eksperymentalne przeprowadzone w paradygmacie powtarzanych pomiarów (drugie badanie
stanowi o replikacj& badania pierwszego). Procedura,
jak% przyj&to, opiera a si& na tzw. niezmiennikach, czyli prototypowych sytuacjach wywo uj%cych emocje. We
wst&pnych badaniach przygotowano po trzy hipotetyczne
scenariusze – historyjki, których bohaterowie dokonywali czynów, jakie w percepcji osób badanych wywo a yby wstyd, poczucie winy i zak opotanie. Przyk adowo,
w pierwszym badaniu jako historyjk& prototypow% dla
zak opotania opisano sytuacj& przyj&cia towarzyskiego,
podczas którego bohater (lub bohaterka – w zale"no!ci od p ci osoby badanej) przez swoj% niefrasobliwo!$
wylewa zawarto!$ kieliszka czerwonego wina na w asn% bia % bluzk& w obecno!ci !wiadków (pe na tre!$
wykorzystanych scenariuszy znajduje si& w za %czniku). Dodatkowo w obu badaniach zastosowano czwarty, neutralny scenariusz jako warunek kontrolny, który
z deÞnicji nie powinien by wywo ywa$ "adnej emocji.
Procedura identyÞkacji prototypowych historyjek obejmowa a analiz& do!wiadcze# osobistych oraz pó)niejsz%
weryÞkacj& prototypowo!ci w badaniach typu papier-o ówek. Zosta a ona szczegó owo opisana w innym opracowaniu (Danieluk, 2009, 2011). Zastosowanie procedury
prototypowych scenariuszy by o o tyle adekwatne, "e
przyt aczaj%c% wi&kszo!$ bada# nad wstydem, poczuciem
winy i zak opotaniem prowadzono w paradygmacie osobistych do!wiadcze# i prototypowych scenariuszy (por.
Baumeister, Stillwell, Heatherton, 1994; Blum, 2008;
Smith i in., 2002; Tangney, Dearing, 2004). Da o to mo"liwo!$ porównania wyników w asnych bada# do wyników bada# ameryka#skich.
Oba badania przeprowadzono w identycznym schemacie. Do prezentacji bod)ców i rejestracji odpowiedzi
osób badanych u"yto komputera z zainstalowanym pakietem do bada# eksperymentalnych SuperLab Pro 1.04
dla Windows. Po prezentacji instrukcji i sposobu udzielania odpowiedzi na pytania, program wy!wietla jedn%
z czterech prototypowych historyjek zaczynaj%c% si& od
s ów: „Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&…”. W instrukcji wyja!niono, "e celem osoby badanej jest wczucie si& w sytuacj& bohatera opisanego scenariusza tak,
jakby on sam w tej sytuacji uczestniczy i j% prze"ywa .
Gdy badany zapozna si& ze scenariuszem, przechodzi
do kolejnych plansz, na których wy!wietla y si& po kolei
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Manipulacja zmienną
niezależną:
Prezentacja 1 z 4 historyjek:
– wstyd
– poczucie winy
– zakłopotanie
– neutralny (kontrolny)

Pomiar zmiennych zależnych:
1. Tendencje autoatrybucyjne
– Autoatrybucja szczegółowa
– Autoatrybucja całościowa
2. Rodzaj zaangażowania Ja:
– Skupienie na Ja odzwierciedlonym
– Skupienie na Ja idealnym
– Skupienie na czynie
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Kontrola manipulacji:
Wybór odczuwanej emocji:
– wstyd
– poczucie winy
– zakłopotanie
– radość
– gniew
– smutek
– obojętność

3. Dodatkowe wymiary (atrybucja
zewnętrzna, tendencje behawioralne,
nastrój)

Rysunek 1. Schemat obrazuj%cy procedur& eksperymentaln%.

samoopisowe stwierdzenia dotycz%ce tego, co my!la by
o sobie w tej sytuacji (autoewaluacja), na czym skupia by swoj% uwag& (rodzaj zaanga"owania Ja), oraz dodatkowych aspektów sytuacji (gotowo!ci do eksternalizacji
winy, tendencji behawioralnych, nastroju). Poniewa" owe
dodatkowe aspekty sytuacji nie stanowi% istoty niniejszego artyku u, nie b&d% w tym miejscu szerzej opisywane.
Do ka"dego ze stwierdze# badani ustosunkowywali si& za
pomoc% 7-stopniowej, dwubiegunowej skali, naciskaj%c
odpowiedni klawisz na klawiaturze (kra#ce skali opisano
etykietami zdecydowanie nie i zdecydowanie tak). Tre!$
stwierdze# (pyta#) prezentuje tabela 1. Ostatnie pytanie
stanowi o podstaw& pó)niejszej weryÞkacji trafno!ci eksperymentalnej – badani mieli okre!li$, jak% emocj& najprawdopodobniej odczuwaliby w danej sytuacji (wybierali jedn% spo!ród siedmiu prezentowanych).
Poniewa" zastosowano schemat wewn%trzgrupowy,
ka"dy uczestnik badany by we wszystkich czterech warunkach eksperymentalnych (scenariusz prototypowy dla

wstydu, poczucia winy, zak opotania oraz warunek kontrolny). Kolejno!$ warunków dla ka"dej osoby by a losowo generowana przez komputer. Dodatkowo program
SuperLab rejestrowa czasy reakcji osób badanych na
ka"de z pyta#, co pozwoli o wykluczy$ osoby udzielaj%ce odpowiedzi w sposób mechaniczny i nieprzemy!lany
(bardzo krótkie odst&py czasu mi&dzy prezentacj% pytania
a udzieleniem odpowiedzi). Podsumowuj%c, zmienn% niezale"n% stanowi rodzaj prototypowej sytuacji emocjonalnej i przyjmowa a ona cztery warto!ci (wstyd, poczucie
winy, zak opotanie, neutralna). Zmienne zale"ne stanowi rodzaj dokonywanej autoatrybucji (odr&bnie mierzono autoatrybucje szczegó owe i ca o!ciowe) oraz rodzaj
zaanga"owania Ja (skupienie na Ja odzwierciedlonym,
Ja idealnym, skupienie na czynie). Dodatkow% zmienn%
zale"n%, s u"%c% weryÞkacji trafno!ci manipulacji eksperymentalnej, by wybór odczuwanej emocji (gniew,
wstyd, rado!$, zak opotanie, smutek, poczucie winy, oboj&tno!$). Schemat eksperymentalny obrazuje rysunek 1.

Tabela 1
Samoopisowe stwierdzenia s u#$ce pomiarowi zmiennych zale#nych (wersja dla m%#czyzn)
Zmienna zale na

Tre!" stwierdzenia

Autoatrybucja szczegó#owa

Badanie 1: W tej sytuacji b$dziesz my!la#: „Zachowa#em si$ beznadziejnie”
Badanie 2: W tej sytuacji b$dziesz my!la#: „Gdybym tylko nie zachowa# si$ tak beznadziejnie”

Autoatrybucja ca#o!ciowa

Badanie 1: W tej sytuacji b$dziesz my!la#: „Jestem beznadziejny”
Badanie 2: W tej sytuacji b$dziesz my!la#: „Gdybym tylko nie by# taki beznadziejny”

Skupienie na Ja idealnym

B$dziesz my!la# o tym, jak to mo liwe e okaza#e! si$ tak% osob%

Skupienie na czynie

B$dziesz my!la# o tym, co zrobi#e! i jak bardzo tego a#ujesz

Skupienie na Ja odzwierciedlonym

B$dziesz my!la# o tym, co inni sobie o Tobie pomy!l%
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EKSPERYMENT I
Pierwszy eksperyment przeprowadzono z udzia em
96 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej
w Lublinie, w równej liczbie kobiet i m&"czyzn. Wzi&to
pod uwag& trzy kierunki studiów: politologi&, ekonomi&
oraz chemi&. Rozk ad zmiennych p e$ oraz kierunek
studiów by idealnie symetryczny (po 16 kobiet i m&"czyzn dla ka"dego uwzgl&dnionego kierunku studiów).
Wszyscy badani byli studentami III roku studiów stacjonarnych. Badanie prowadzone by o indywidualnie, ka"da osoba badana pracowa a na tym samym komputerze
w warunkach prywatno!ci. Jako instrukcj& maskuj%c%
podawano badanym informacj&, "e badanie dotyczy sposobu reagowania w sytuacjach trudnych.
W pierwszym eksperymencie pomiar tendencji autoatrybucyjnych mia form& pyta# wprost (tabela 1).
Zgodnie z sugesti% Tangney (por. Tangney, Dearing,
2004) pyta# nie formu owano w sposób: na ile za to, co
si& sta o, winisz swoje Ja vs. zachowanie”, u"yto natomiast sformu owa# jestem… (negatywny przymiotnik)
vs. zachowa em si%… (negatywny przymiotnik).
Wykorzystane scenariusze (patrz: za %cznik) opisyway: zdrad& seksualn% (poczucie winy), utrat& kontroli nad
w asnym zachowaniem pod wp ywem alkoholu (wstyd),
publicznie ujawnion% niezgrabno!$ ze szkod% w asn% (zak opotanie), oraz niemo"no!$ udzielenia pomocy z przyczyn niezale"nych od podmiotu (neutralna).

Do weryÞkacji hipotez wykorzystano analiz& wariancji
w schemacie wewn%trzgrupowym (GLM 3) oraz pakiet
SPSS w wersji 17.0 PL. W celu weryÞkacji hipotezy 1
przeprowadzono analiz& dwuczynnikow%: dla efektu autoatrybucji (szczegó owa vs. ca o!ciowa) oraz manipulacji eksperymentalnej (sytuacja wstydu vs. poczucia winy
vs. zak opotania vs. neutralna). Test Mauchly’ego ujawni , "e dla efektu interakcji mi&dzy rodzajem autoatrybucji a manipulacj% eksperymentaln% za o"enie o sferyczno!ci zosta o z amane (&²(5) = 13,18; p < 0,05), dlatego przy
interpretacji uwzgl&dniono poprawk& Greenhouse’a–
Geissera (' = 0,94). Testy efektów wewn%trzobiektowych
ujawni y istotny efekt g ówny rodzaju autoatrybucji
[F(1, 95) = 70,05; p < 0,001; (² = 0,42]. Bez wzgl&du
na warunek eksperymentalny ludzie w wi&kszym stopniu
dokonywali autoatrybucji szczegó owych (oszacowana
!rednia brzegowa M = 4,20; SE = 0,20) ni" ca o!ciowych
(M = 3,54; SE = 0,12). Istotny okaza si& równie" drugi z efektów g ównych manipulacji eksperymentalnej
[F(3, 285) = 155,31; p < 0,001; (² = 0,62]. Poziom dokonywanych autoatrybucji zale"a od rodzaju historyjki
bod)cowej, badani dokonywali najsilniejszych autoatrybucji, wczuwaj%c si& w sytuacj& typow% dla poczucia
winy i wstydu (oszacowane !rednie brzegowe wynosi y
odpowiednio M = 5,52; SE = 0,17 i M = 5,09; SE = 0,18)
w zdecydowanie mniejszym stopniu przy zak opotaniu

szczegółowa
całościowa
5

Średnie nasilenie (skala 1–7)

Aby sprawdzi$ trafno!$ manipulacji eksperymentalnej,
analizowano procentowy rozk ad wyborów emocjonalnych (ostatnie pytanie) w ka"dym z czterech warunków
eksperymentalnych, czyli dla ka"dego scenariusza. W historyjce prototypowej dla poczucia winy 68,8% osób
dokona o zgodnego z kluczem wyboru, w scenariuszu
neutralnym brak odczuwania jakiejkolwiek emocji (oboj&tno!$) wybra o 72,9% badanych. Mniejsz% prototypowo!$, cho$ zgodn% z za o"eniami badania, otrzymano
w przypadku scenariuszy wstydu i zak opotania. Dla scenariusza wstydu odpowiedzi zgodnych z kluczem by o
55,2% (drug% najcz&!ciej wybieran% emocj% by o zak opotanie – 25%). Analogicznie przy historyjce opisuj%cej
zak opotanie odpowiedzi zgodnych z za o"eniami by o
50%, a drug% najcz&!ciej wybieran% emocj% by wstyd
(26%). Zwraca uwag& fakt, "e cz&!$ osób badanych w sytuacji prototypowej dla wstydu deklarowa a odczuwanie
zak opotania i dok adnie analogiczna tendencja ujawni a
si& w przypadku historyjki prototypowej dla zak opotania. Warto zaznaczy$, "e w badaniach wst&pnych dla tych
samych scenariuszy uzyskano wy"sz% prototypowo!$.

Autoatrybucja

6

WYNIKI

4

3

2

1
Poczucie winy

Wstyd

Zakłopotanie

Neutralna

Historyjka

Rysunek 2. 'redni stopie# zgadzania si& ze stwierdzeniami
dotycz%cymi tendencji autoatrybucyjnych dla poszczególnych historyjek (badanie 1).
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(M = 3,18; SE = 0,16) oraz w sytuacji neutralnej (M = 1,68;
SE = 0,11). Efekt interakcji obu zmiennych tak"e by
istotny, jednak"e jego si a by a zdecydowanie s absza ni"
efektów g ównych [F(2,78; 263,87) = 6,94; p < 0,001;
(² = 0,07].
Z rysunku 2 wynika, "e wzorzec wyników dla obu
rodzajów autoatrybucji pozosta identyczny w ka"dym
z czterech warunków eksperymentalnych, pomimo tego,
"e interakcja mi&dzy predyktorami okaza a istotna statystycznie. Przeprowadzona dodatkowa analiza efektów
prostych ujawni a, "e tendencja do autoatrybucji szczegó owej by a w ka"dym z warunków eksperymentalnych
istotnie wy"sza ni" tendencja do autoatrybucji ca o!ciowej (cho$ si a efektu ró"ni a si& mi&dzy poszczególnymi
warunkami: najsilniejsza dla wstydu: (² = 0,34; najs absza dla scenariusza neutralnego: (² = 0,08). Powy"sze
wyniki pozwoli y na pozytywn% weryÞkacj& hipotezy 1.
Bez wzgl&du na rodzaj do!wiadczanej negatywnej emocji
samo!wiadomo!ciowej (prototypowej sytuacji bod)cowej) badani w wi&kszym stopniu dokonywali autoatrybucji szczegó owych ni" ca o!ciowych.
Do weryÞkacji hipotezy 2 i 3 ponownie wykorzystano
dwuczynnikow% analiz& wariancji w schemacie wewn%trzgrupowym (GLM 3). Analogicznie jak w pierwszym
przypadku do modelu wprowadzono efekt manipulacji
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eksperymentalnej (cztery warunki) oraz rodzaj zaanga"owania Ja (skupienie na Ja idealnym vs. skupienie na
czynie vs. skupienie na Ja odzwierciedlonym. Test sferyczno!ci Mauchly’ego ujawni , "e dla zaanga"owania Ja
oraz interakcji obu efektów warunek sferyczno!ci zosta
z amany (odpowiednio: &²(2) = 15,83; p < 0,001 oraz
&²(20) = 80,80; p < 0,001). Przy analizach uwzgl&dniono wi&c poprawk& Greenhouse’a–Geissera (odpowiednio
' = 0,86 i ' = 0,77). Ponownie oba efekty g ówne okazay si& istotne statystycznie. Osoby badane we wszystkich
czterech warunkach eksperymentalnych w ró"nym stopniu skupia y si& na dokonanym czynie, Ja idealnym oraz
Ja odzwierciedlonym (efekt rodzaju zaanga"owania Ja,
F(1,72; 164,5) = 12,22; p < 0,001; (² = 0,11). Istotny efekt
g ówny manipulacji eksperymentalnej oznacza , "e rodzaj
sytuacji bod)cowej ró"nicowa poziom zaanga"owania Ja
(F(3, 285) = 223,20; p < 0,001; (² = 0,70). Najbardziej interesuj%ca interpretacyjnie by a jednak interakcja mi&dzy
obiema zmiennymi [F(4,54; 431,73) = 45,37; p < 0,001;
(² = 0,32]. Zgodnie z przewidywaniami autora w sytuacjach prototypowych dla wstydu, poczucia winy i zak opotania osoby badane w odmienny sposób anga"owa y
poznawczo swoje Ja.
Analiza efektów prostych po %czona z analiz% kontrastów wewn%trzgrupowych (prostych) pozwoli a zweryÞ-

Autoatrybucja

5

6

szczegółowa

5

Średnie nasilenie (skala 1–7)

Średnie nasilenie (skala 1–7)

całościowa

4

3

2

1

4

3

2

Zaangażowanie_Ja
Ja odzwierciedlone
Ja idealne
Skupienie na czynie
Poczucie winy

Wstyd

Zakłopotanie

1
Neutralna

Historyjka

Rysunek 3. 'redni stopie# zgadzania si& ze stwierdzeniami
dotycz%cymi rodzaju zaanga"owania Ja dla poszczególnych
historyjek (badanie 1).

Poczucie winy

Wstyd

Zakłopotanie

Neutralna

Historyjka

Rysunek 4. 'redni stopie# zgadzania si& ze stwierdzeniami
dotycz%cymi tendencji autoatrybucyjnych dla poszczególnych historyjek (badanie 2).
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kowa$ hipotezy 2 i 3. W sytuacji prototypowej dla wstydu
badani istotnie silniej skupiali si& na Ja odzwierciedlonym (M = 5,86; SD = 1,68) ni" na czynie, którego si&
dopu!cili (M = 5,38; SD = 1,86). Efekt prosty zmiennej
zaanga"owanie Ja dla scenariusza wstydu okaza si& istotny statystycznie [F(2, 190) = 15,69; p < 0,001; (² = 0,14],
a test kontrastów wewn%trzobiektowych dla skupienia na
Ja odzwierciedlonym i skupienia na czynie równie" przekroczy próg istotno!ci statystycznej [F(1, 95) = 6,96;
p < 0,01]. Uzyskany wynik pozwala pozytywnie zweryÞkowa$ hipotez& 2. Zgodnie z hipotez% 3, w sytuacji prototypowej dla poczucia winy zaobserwowano dok adnie
odwrotn% tendencj&. Osoby badane istotnie silniej skupiay si& na dokonanym czynie (M = 5,98; SD = 1,61) ni"
na tym, co inni mogliby o nich pomy!le$ w tej sytuacji
(M = 4,25; SD = 2,17). Efekt prosty zmiennej zaanga"owanie Ja dla scenariusza poczucia winy okaza si& istotny
statystycznie [F(2, 190) = 39,16; p < 0,001; (² = 0,29],
podobnie jak odpowiadaj%cy powy"szemu porównaniu
test kontrastów wewn%trzobiektowych [F(1, 95) = 50,60;
p < 0,001]. Pozwala to na pozytywn% weryÞkacj& hipotezy 3, zak adaj%cej wi&ksz% tendencj& do skupiania si&
na dokonanym czynie i jego konsekwencjach ni" na Ja
odzwierciedlonym w sytuacjach prototypowych dla poczucia winy.
Tendencja do skupiania si& na Ja idealnym (a dok adniej postrzeganej rozbie"no!ci mi&dzy Ja realnym
a Ja idealnym) wyst%pi a przede wszystkim w sytuacji
prototypowej dla poczucia winy. Co charakterystyczne, okaza a si& ona silniejsza (M = 5,66; SD = 1,82)
od tendencji do skupiania si& na Ja odzwierciedlonym
(M = 4,25; SD = 2,17). Odwrotn% relacj& zaobserwowano w scenariuszu prototypowym dla wstydu. Osoby badane istotnie bardziej troszczy y si& o wywarte wra"enie
(M = 5,86; SD = 1,68) ni" ogniskowa y sw% uwag& na
Ja idealnym (M = 4,81; SD = 1,93). Analiza kontrastów
wewn%trzobiektowych pokaza a, "e w obu przypadkach
ró"nice te by y istotne statystycznie (dla poczucia winy:
F(1, 95) = 42,22; p < 0,001; dla wstydu F(1, 95) = 23,66;
p < 0,001). Interesuj%ce wyniki uzyskano dla scenariusza
zak opotania. Wzorzec zaanga"owania Ja okaza si& identyczny z uzyskanym dla scenariusza wstydu, a ró"nice
mi&dzy nimi mia y charakter wy %cznie ilo!ciowy.
Dyskusja
Zgodnie z oczekiwaniami w sytuacjach prototypowych
dla poczucia winy, wstydu i zak opotania badani w wi&kszym stopniu winili swoje zachowanie ni" swoje Ja. S%
to wyniki sprzeczne z za o"eniami M. Lewisa (1992),
H. B. Lewis (1971), Tangney (Tangney, Dearing, 2004)
czy Tracy i Robinsa (2004) o rodzaju dokonywanych

autoatrybucji (ca o!ciowe vs. szczegó owe) jako istocie
rozró"nienia mi&dzy wstydem a poczuciem winy.
Szczególnie interesuj%ce okaza y si& dane !wiadcz%ce o odmiennym schemacie zaanga"owania Ja. W sytuacji prototypowej dla wstydu badani skupiali si& przede
wszystkim na wyobra"onych ocenach spo ecznych na temat w asnej osoby, w nieco mniejszym stopniu na dokonanym czynie oraz rozbie"no!ci mi&dzy Ja realnym a Ja
idealnym. Odwrotny wzorzec zaobserwowano dla scenariusza poczucia winy, skupienie na czynie oraz Ja idealnym wyra)nie przewa"a o nad troskami o wizerunek Ja
w oczach innych osób. Sugeruje to, "e dla emocji wstydu
charakterystyczny jest stan samo!wiadomo!ci publicznej,
podczas gdy poczuciu winy towarzyszy stan samo!wiadomo!ci prywatnej. Wyniki uzyskane dla zak opotania
!wiadcz% o trafno!ci hipotezy, zgodnie z któr% stanowi
ono s absz% form& wstydu. Ze wzgl&du na fakt, "e otrzymane zale"no!ci mog y mie$ swe )ród o nie tyle w istocie omawianych emocji, ile w specyÞcznej tre!ci u"ytych
w eksperymencie scenariuszy, zaplanowano kolejne badanie z wykorzystaniem nowego materia u bod)cowego.

EKSPERYMENT II
Eksperyment drugi zaprojektowano jako replikacj&
pierwszego. Procedura wyodr&bnienia nowych, prototypowych historyjek by a analogiczna jak w badaniu pierwszym. Na etapie wst&pnym poproszono grup& 42 studentów Politechniki Lubelskiej o przypomnienie sobie
sytuacji, w których odczuwali wstyd, poczucie winy i zak opotanie. Wybór uczelni podyktowany by d%"eniem do
uzyskania informacji od grupy, która w toku studiów nie
odbywa a zaj&$ z psychologii. Autorowi zale"a o równie"
na tym, aby scenariusze pochodzi y przede wszystkim
od m&"czyzn (w pierwszym zestawie scenariuszy pochodzi y one przede wszystkim od kobiet). Na podstawie
analizy osobistych do!wiadcze# sformu owano osiem
scenariuszy, których prototypowo!$ zosta a w dalszej
kolejno!ci zweryÞkowana na 120-osobowej próbie studentów pedagogiki i psychologii. Ostatecznie wybrano
cztery najbardziej prototypowe scenariusze, po jednym
dla wstydu, poczucia winy, zak opotania oraz scenariusz
kontrolny (neutralny). Scenariusz wstydu opisywa sytuacj& przy apania na !ci%ganiu na egzaminie (73,6% wyborów tej emocji w próbie weryÞkacyjnej), scenariusz poczucia winy dotyczy zaniedbania w relacji z dziadkiem
(babci%), co doprowadzi o do kontuzji starszej osoby
(85,1% wyborów). Historyjka prototypowa dla zak opotania opowiada a zdarzenie, w którym podmiot spotyka
na ulicy kogo!, kto dobrze go pami&ta , cho$ on sam nie
móg sobie przypomnie$, sk%d zna t& osob& (90,1% wyborów). Wreszcie scenariusz neutralny opisywa sytuacj&,
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WYNIKI
WeryÞkacja skuteczno!ci manipulacji eksperymentalnej ujawni a mniejsz% prototypowo!$ zastosowanych historyjek ni" uzyskano w próbie weryÞkuj%cej ich tre!$,
chocia" w ka"dym przypadku dominuj%cym wyborem
by a emocja zgodna z za o"eniami autora. Najwy"sz%
prototypowo!$ uzyskano dla scenariusza zak opotania
(75% odpowiedzi zgodnych z kluczem) oraz scenariusza neutralnego (59,4% badanych wybra o oboj&tno!$).
Nieco ni"sz% prototypowo!$ otrzymano w przypadku poczucia winy (51% wyborów tej emocji). Najmniej prototypowa okaza a si& historyjka opisuj%ca sytuacj& typow%
dla wstydu (32,3% wyborów), by a to jednak najcz&stsza
z udzielanych odpowiedzi, w dalszej kolejno!ci osoby badane wybiera y gniew (25%) oraz zak opotanie (22,9%).
Pomimo zastosowania pomiaru tendencji autoatrybucyjnych w formie kontrfaktycznej, w odniesieniu do hipotezy 1 uzyskano praktycznie identyczne wyniki, jak
w badaniu 1. Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie wewn%trzgrupowym ujawni a istotne efekty g ówne rodzaju dokonywanej autoatrybucji [F(1, 95) = 83,18;
p < 0,001; (² = 0,47] oraz manipulacji eksperymentalnej
[F(2,68; 254,09) = 93,06; p < 0,001; (² = 0,50] jak równie" istotny efekt interakcji [F(2,69; 255,76) = 11,55;
p < 0,001; (² = 0,11]. Dla efektu g ównego manipulacji
oraz efektu interakcyjnego test Mauchly’ego udowodni
z amanie za o"enia sferyczno!ci [&²(5) = 20,72; p < 0,01

oraz &²(5) = 17,74; p < 0,01], dlatego dla tych dwóch efektów uwzgl&dniono poprawk& Greenhouse’a–Geissera
(odpowiednio ' = 0,89 i ' = 0,90). Zwi%zek mi&dzy rodzajem autoatrybucji a sytuacj% eksperymentaln% obrazuje
rysunek 4.
Efekt g ówny rodzaju dokonywanej autoatrybucji,
podobnie jak w pierwszym badaniu, ujawni , "e ludzie
w istotnie wi&kszym stopniu winili swoje zachowanie –
autoatrybucja szczegó owa (oszacowane !rednie brzegowe M = 3,41; SE = 0,12) ni" swoje Ja – autoatrybucja
ca o!ciowa (M = 2,70; SE = 0,12). Efekt ten by szczególnie silny dla poczucia winy [F(1, 95) = 42,74; p < 0,001;
(²=0,31] oraz wstydu [F(1, 95) = 39,81; p < 0,001;
(² = 0,30]. Istotny efekt interakcji rodzaju dokonywanej
autoatrybucji i manipulacji eksperymentalnej wynika
z faktu, "e dla scenariusza neutralnego ró"nica mi&dzy
autoatrybucj% szczegó ow% a ca o!ciow% nie przekroczy a
progu istotno!ci statystycznej [F(1, 95) = 1,24; p = n.i.].
Poniewa" dla wszystkich trzech warunków eksperymentalnych przewaga tendencji do autoatrybucji szczegóowej nad tendencj% do autoatrybucji ca o!ciowej by a
istotna statystycznie, hipoteza pierwsza ponownie zostaa potwierdzona. Bez wzgl&du na rodzaj do!wiadczanej
negatywnej emocji samo!wiadomo!ciowej osoby badane
w wi&kszym stopniu dokonywa y autoatrybucji szczegóowych ni" ca o!ciowych.

6

Średnie nasilenie (skala 1–7)

w której podmiot nie móg udzieli$ informacji starszej
osobie z przyczyn obiektywnych (71,1% wyborów).
Wprowadzono równie" drobn% modyÞkacj& sposobu
pomiaru zmiennej rodzaj dokonywanej autoatrybucji.
W pierwszym eksperymencie pytania mia y form& bezpo!redni%, natomiast w drugim przyj&to form& kontrfaktyczn%: „Gdybym tylko nie by taki…”, „Gdybym tylko nie zachowa si& tak…” (tabela 1). Inspiracj% do tej
zmiany by a sugestia sformu owana przez Tangney, "e
kontrfaktyczna forma autonarracji jest bardziej naturalna
w analizie do!wiadcze# emocji samo!wiadomo!ciowych
i mniej abstrakcyjna dla osób badanych (por. Niedenthal,
Tangney, Gavanski, 1994; Tangney, Dearing, 2004).
W drugim eksperymencie, podobnie jak w eksperymencie pierwszym, wzi& o udzia 96 studentów Uniwersytetu
Marii Curie-Sk odowskiej, w równej liczbie kobiet i m&"czyzn. Tym razem do udzia u zaproszono studentów II
roku studiów stacjonarnych, studiuj%cych na kierunkach:
socjologia (50% badanych), politologia (29,2%) oraz rysunek i malarstwo (20,8%). Badanie prowadzono z u"yciem tej samej wersji programu SuperLab oraz na tym
samym komputerze. Warunki badania równie" by y analogiczne (pojedynczo, w osobnym pomieszczeniu).
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Zaangażowanie_Ja
Ja odzwierciedlone
Ja idealne
Skupienie na czynie

5

4

3

2

1
Poczucie winy

Wstyd

Zakłopotanie

Neutralna

Historyjka

Rysunek 5. 'redni stopie# zgadzania si& ze stwierdzeniami
dotycz%cymi rodzaju zaanga"owania Ja dla poszczególnych
historyjek (badanie 2).
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Analiza wyników dla rodzaju zaanga"owania Ja da a
nieco inny rozk ad wyników ni" w badaniu pierwszym
(rysunek 5). Podobnie jak w pierwszym eksperymencie
istotne okaza y si& oba efekty g ówne oraz efekt interakcji. Dla efektu g ównego zaanga"owania Ja z amane
zosta o za o"enie sferyczno!ci [&²(2) = 11,00; p < 0,01]
st%d dla statystyki F stosowano poprawk& Greenhouse’aGeissera (' = 0,90). Osoby badane w ró"nym stopniu skupia y si& na dokonanym czynie, Ja idealnym i Ja odzwierciedlonym [F(1,80; 171,11) = 9,22; p < 0,001; (² = 0,09].
Podobnie jak w eksperymencie pierwszym, istotny okaza
si& równie" efekt g ówny manipulacji eksperymentalnej
[F(3, 285) = 113,25; p < 0,001; (² = 0,54]. Do interpretacji wyników pos u"y a przede wszystkim analiza efektu
interakcyjnego mi&dzy tymi zmiennymi [F(4,83; 458,84)
= 15,91; p < 0,001; (² = 0,14]. Test istotno!ci statystyki F dla efektu interakcyjnego uwzgl&dnia poprawk&
Greenhouse’a–Geissera (' = 0,81) ze wzgl&du na z amanie za o"enia sferyczno!ci [&²(20) = 67,01; p < 0,001].
Analiza efektów prostych po %czona z analiz% kontrastów wewn%trzgrupowych (prostych) pozwoli a na weryÞkacj& 2 i 3 hipotezy badawczej. W sytuacji prototypowej
dla poczucia winy osoby badane w istotnie wi&kszym
stopniu skupia y si& na dokonanym czynie (M = 5,33;
SD = 1,79) ni" na tym, co inni mogliby o nich pomy!le$
w tej sytuacji (M = 3,86; SD = 1,96). Efekt prosty zmiennej zaanga"owanie Ja obliczony dla scenariusza poczucia
winy okaza si& istotny statystycznie [F(2, 190) = 25,67;
p < 0,001; (² = 0,21], a test kontrastów wewn%trzobiektowych dla skupienia na Ja odzwierciedlonym i skupienia na
czynie równie" przekroczy próg istotno!ci statystycznej
[F(1, 95) = 44,93; p < 0,001]. Pozwala to na pozytywn%
weryÞkacj& hipotezy 3. Dla scenariusza wstydu uzyskano zale"no!$ odwrotn% od oczekiwanej. Badani, wczuwaj%c si& w bohatera tej historyjki, podobnie jak by o to
w przypadku poczucia winy, w istotnie wi&kszym stopniu
skupiali si& na dokonanym czynie (M = 4,82; SD = 1,99)
ni" na Ja odzwierciedlonym (M = 4,18; SD = 2,22). Jest
to wynik !wiadcz%cy o czym! odwrotnym ni" zak adano
w hipotezie 2 i, jak wida$, w eksperymencie drugim sytuacje prototypowe dla wstydu i poczucia winy nie ró"ni y
si& stopniem skupienia na Ja odzwierciedlonym i dokonanym czynie.
Uzyskano natomiast zale"no!$ mi&dzy skupieniem na
Ja idealnym oraz Ja odzwierciedlonym identyczn%, jaka
ujawni a si& w pierwszym eksperymencie. Osoby badane w sytuacji prototypowej dla poczucia winy w istotnie
wi&kszym stopniu skupia y si& na Ja idealnym (M = 4,44;
SD = 2,07) ni" Ja odzwierciedlonym (M = 3,86; SD = 1,96),
a analiza kontrastów pokaza a, "e ró"nice te by y istotne statystycznie [F(1, 95) = 5,92; p < 0,05]. W sytuacji

prototypowej dla wstydu zale"no!$ by a odwrotna, badani w istotnie wi&kszym stopniu skupiali si& na Ja odzwierciedlonym (M = 4,18; SD = 2,22) ni" na Ja idealnym
(M = 3,67; SD = 2,08), co potwierdzi a analiza kontrastów
[F(1, 95) = 5,48; p < 0,05].
W scenariuszu prototypowym dla zak opotania uzyskano podobne wyniki jak w scenariuszu prototypowym dla
wstydu (istotna przewaga skupienia na Ja odzwierciedlonym nad Ja idealnym). Wyra)n% ró"nic& stanowi a tendencja do kierowania swej uwagi na czyn, którego dopu!ci si& podmiot. W warunkach wstydu istotnie przewa"aa ona nad tendencj% do skupienia si& na Ja idealnym i Ja
odzwierciedlonym (wewn%trzgrupowy kontrast ró"nicy
istotny statystycznie: F(1, 95) = 15,30; p < 0,001), natomiast w scenariuszu typowym dla zak opotania by a od
nich istotnie ni"sza [wewn%trzgrupowy kontrast ró"nicy
istotny statystycznie: F(1, 95) = 11,02; p < 0,01].
Dyskusja
Mimo ni"szej prototypowo!ci zastosowanych scenariuszy, w eksperymencie drugim uzyskano bardzo podobny
wzorzec wyników do tego, jaki otrzymano w pierwszym
badaniu. Najmniej spójne okaza y si& rezultaty dla scenariusza wstydu. Ni"szy ni" zak adano poziom skupienia na
Ja odzwierciedlonym wynika najprawdopodobniej z najni"szej prototypowo!ci tego scenariusza. Opowiada on
sytuacj&, w której bohater zostaje przy apany na !ci%ganiu
na egzaminie. Co ciekawe, motyw oszukiwania na egzaminie po %czony z faktem ujawnienia owego oszustwa
by najcz&!ciej opisywan% sytuacj% prze"ywania wstydu
w badaniu pilota"owym (gdzie studenci politechniki mieli
za zadanie przypomnie$ sobie osobiste do!wiadczenia tej
emocji). Mo"liwe jest, "e sytuacje te by y przywo ywane
z pami&ci nie ze wzgl&du na wielko!$ odczuwanego dystresu, ale ze wzgl&du na powszechno!$ tego typu zdarze#
oraz zwi%zan% z ni% dost&pno!$ poznawcz%. Brak zinternalizowanej normy uczciwo!ci akademickiej oraz spoeczne przyzwolenie na takie zachowania w!ród polskich
studentów prawdopodobnie spowodowa o zmniejszenie
obaw zwi%zanych z w asnym wizerunkiem, a przez to
mniejsze ni" w poprzednim badaniu skupienie na Ja odzwierciedlonym.

DYSKUSJA PODSUMOWUJ!CA
W obu badaniach uzyskano wyniki sprzeczne z poznawczo-atrybucyjn% teori% emocji samo!wiadomo!ciowych M. Lewisa (1992), podej!ciem H.B. Lewis (1971)
oraz Tangney (Tangney, Dearing, 2004), po!rednio równie" Tracy i Robinsa (2004). Uczestnicy obu eksperymentów w sytuacjach prototypowych dla wstydu, poczucia winy i zak opotania za ka"dym razem w wi&kszym
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stopniu winili swoje zachowanie ni" swoje Ja, chocia"
zgodnie z za o"eniami powy"szych autorów w sytuacji
prototypowej dla wstydu tendencja ta powinna ulec odwróceniu. Tymczasem przewaga autoatrybucji szczegó owej nad ca o!ciow% by a w obu przypadkach najwi&ksza
w a!nie w scenariuszach, w których badani prze"ywaliby
(przynajmniej deklaratywnie) w a!nie t& emocj&. Co wi&cej, tendencja utrzyma a si& bez wzgl&du na to, czy pytania formu owano wprost czy w formie kontrfaktycznej.
Istnieje kilka mo"liwych interpretacji uzyskanego
wyniku. Po pierwsze, jest on spójny z uogólnion% i uniwersaln% tendencj% do autowaloryzacji, czyli motywem
zwi%zanym z Ja polegaj%cym na d%"eniu do obrony,
podtrzymania lub nasilenia dobrego mniemania o sobie
oraz egotyzmem atrybucyjnym (Taylor, Fiske, 1991;
Wojciszke, 2002). Sytuacje opisane w scenariuszach
stawia y jego bohatera wobec zagro"enia samooceny.
W takich okoliczno!ciach reakcj% adaptacyjn% jest przypisywanie )ród a w asnego negatywnego zachowania
czynnikom kontrolowalnym, chwilowym oraz skonkretyzowanym, jakimi s% chwilowe nastawienie, nieuwaga,
niefrasobliwo!$ czy niew a!ciwa postawa. Niew%tpliwie
uzyskane wyniki potwierdzaj% odmienny status emocji
wstydu w kulturze polskiej w porównaniu do kultury
ameryka#skiej. We wcze!niejszych badaniach polskich
(Harwas-Napiera a, Trempa a, 1991) wstyd by przez
m odych Polaków uznawany za emocj& mniej intensywn%
i mniej destruktywn% ni" poczucie winy oraz niezwi%zan%
z wymiarem unikania. Tymczasem z bada# ameryka#skich wy ania si& obraz wstydu jako emocji destruktywnej, zwi%zanej z brakiem kontroli, motywuj%cej do wycofania lub ucieczki (Damhuis, 1991; Ferguson, Stegge,
Lewis, 1971; Lindsey-Hartz, 1984; Tangney, 1991, 1993).
W kulturach promuj%cych wspó zale"ny schemat Ja
wstyd jest emocj% spo ecznie po"%dan%, stanowi rodzaj
moralnej cnoty, motywuj%c jednostk& do przestrzegania
norm i standardów, a przez to do stawania si& bardziej
warto!ciow% dla spo ecze#stwa (Abu-Lughod, 1986; Eid,
Diener, 2001; Fischer i in., 1999; Li i in., 2004; Mesquita,
Karasawa, 2004; Wallbott, Scherer, 1995). Mo"na postawi$ hipotez&, "e kosztem dominacji Ja niezale"nego
w kulturze jest w a!nie destrukcyjna i nieadaptacyjna
forma, jak% przyjmuje w takich spo ecze#stwach emocja
wstydu. Skoro za )ród o sukcesów uwa"ana jest przede
wszystkim inteligencja i pracowito!$, nie powinno by$
zaskoczeniem, "e w percepcji cz onków kultury indywidualistycznej )ród em pora"ek jest g upota, lenistwo czy
niemoralno!$.
Powy"sze rozwa"ania mog% sugerowa$, i" traktuj& uzyskane wyniki jako pochodz%ce z kultury kolektywistycznej. W skali indywidualizmu–kolektywizmu

315

Hofstede’a (2001) naszemu krajowi przyznano 60 punktów, który to wynik zbli"a nas bardziej do kultur stricte
indywidualistycznych (80 i wi&cej punktów) ni" kolektywistycznych (poni"ej 30 punktów). Lewicka (2005)
sugeruje, "e owo oszacowanie mo"e wydawa$ si& zawy"one, bior%c pod uwag& szczególn% rol& rodziny i wi&zi
rodzinnych w kulturze polskiej. Potwierdzaj% to wyniki
bada# prowadzone w ramach projektu GLOBE (House
i in., 2004), w których rozró"niano mi&dzy kolektywizmem instytucjonalnym a kolektywizmem rodzinnym.
Przy takim rozró"nieniu rodzima kultura wydaje si&
bardziej kolektywistyczna ni" indywidualistyczna w a!nie w wymiarze rodzinnym. Ró"nice uzyskane mi&dzy
otrzymanymi rezultatami a koncepcjami opisywanymi
w literaturze ameryka#skiej mog% wynika$ z innego wymiaru kulturowego, wymiaru uniwersalizmu vs. partykularyzmu (Trompenaars, Hampden-Turner, 2002). Boski
(2010) charakteryzuje polsk% kultur& jako „ludzk%” (humanistyczn%), co w praktyce oznacza niekierowanie si&
imperatywem kategorycznym, czyli za o"eniem, "e normy i zasady spo eczne dzia aj% bezwyj%tkowo i dotycz%
ka"dego w takim samym stopniu (uniwersalizm). Dla
Polski bardziej charakterystyczny jest partykularyzm,
czyli dopuszczalno!$ naginania norm i zasad ze wzgl&du
na relacje osobiste, grupowe czy lojalno!$ wobec cz onków w asnej grupy. Z jednej strony sprzyja on nadawaniu
codziennym relacjom charakteru bardziej osobistego (odformalizowanego), ale z drugiej – u atwia patologizacj&
"ycia spo ecznego (nepotyzm, korupcja). Partykularyzm
w odpowiedziach badanych osób ujawni si& chocia"by
w omawianej ju" wcze!niej niskiej prototypowo!ci historyjki opisuj%cej oszukiwanie na egzaminie. Powszechnie
znan% prawd% jest to, "e pewne normy s% w naszym kraju traktowane z przymru"eniem oka, co mo"e skutkowa$
tym, i" ich z amanie nie wywo a tendencji do negatywnego oceniania ca ego Ja.
Nie nale"y równie" zapomina$, "e sami twórcy i zwolennicy rozró"nienia mi&dzy wstydem i poczuciem winy
na wymiarze Ja vs. zachowanie nie byli w stanie w sposób
satysfakcjonuj%cy udowodni$ swoich tez na rodzimym
gruncie. Faktem jest, "e koncepcja Tangney i M. Lewisa
zosta a oparta na do!wiadczeniach H. B. Lewis (1971)
z pacjentami nerwicowymi. Analogiczne rozumienie opisywanych emocji samo!wiadomo!ciowych pojawia si&
literaturze nurtu klinicznego i psychoterapeutycznego
(por. Dodziuk, 1999; Kurtz, 2007; Potter-Effron, Potter-Effron, 1989). Jednoznacznie nasuwa si& interpretacja,
"e tendencja do autoatrybucji ca o!ciowej stanowi$ mo"e
diagnostyczn% cech& patologicznej formy negatywnych
emocji samo!wiadomo!ciowych. Traktowanie emocji
wstydu jako nieadaptacyjnej jest sprzeczne z faktem, "e
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emocje powszechnie uwa"ane s% za mechanizmy ewolucyjne u atwiaj%ce realizacje celów zwi%zanych z prze"yciem i reprodukcj% (Cosmides, Tooby, 2005). Cz owiek
wykszta ci w toku ewolucji z o"on% i zhierarchizowan%
struktur& spo eczn% i nasze przetrwanie zale"y obecnie
w du"ej mierze od zdolno!ci do przezwyci&"ania licznych i skomplikowanych problemów interpersonalnych.
Wypromowa o to ewolucj& specjalnej grupy emocji
skierowanych na osi%ganie celów spo ecznych. Tracy
i Robins (2007) podkre!laj%, "e to w a!nie emocje samo!wiadomo!ciowe stymuluj% zachowania zwi&kszaj%ce
stabilno!$ hierarchii spo ecznej, umacniaj%ce status i role
jednostek. Z tej perspektywy uznawanie wstydu jako mechanizmu emocjonalnego ze swej istoty nieadaptacyjnego budzi powa"ne w%tpliwo!ci.
Kluczowy dla rozró"nienia mi&dzy wstydem, poczuciem winy i zak opotaniem wydaje si& rodzaj zaanga"owania Ja (ukierunkowanie uwagi podmiotu). Zgodnie
z przewidywaniami, skupienie na dokonanym czynie
i konsekwencjach z nim zwi%zanych by o charakterystyczne przede wszystkim dla poczucia winy, w istotnie
mniejszym stopniu dla wstydu, najmniej dla zak opotania.
Z drugiej strony, w sytuacjach uznanych za prototypowe
dla wstydu ujawni a si& najsilniejsza troska podmiotu
o swój spo eczny wizerunek, o to, jak inni go postrzegaj% w zwi%zku z czynem, jakiego si& dopu!ci . W tym
obszarze uzyskane wyniki pozostaj% zbie"ne z wynikami
bada# ameryka#skich. Ludzie prze"ywaj%cy wstyd skupiali si& przede wszystkim na wyobra"onej opinii otoczenia, mieli poczucie „ods oni&cia” Ja. Przy do!wiadczaniu
winy bardziej skupiali si& na w asnym my!lach, prze"ywali rozterki sumienia, czynili sobie wyrzuty, obwiniali
si& za to, co si& sta o, co oznacza jednoznaczne i wyra)ne
skupienie na w asnych my!lach i konsekwencjach swoich
dzia a# (Ferguson, Stegge, Damhuis, 1991; Smith i in.,
2002; Tangney, 1992; Tangney i in., 1996). Zak adana
w hipotezie 2 przewaga skupienia na Ja odzwierciedlonym nad skupieniem na czynie w sytuacji wstydu, mimo
potwierdzenia w pierwszym badaniu nie potwierdzi a si&
w badaniu drugim. Mog o to wynika$ z faktu mniejszej
prototypowo!ci scenariuszy u"ytych w badaniu replikacyjnym (weryÞkacja trafno!ci manipulacji eksperymentalnej ujawni a najmniejsz% prototypowo!$ w a!nie dla
scenariusza wstydu). Mo"e by$ jednak tak, "e kluczowa
dla rozró"nienia mi&dzy wstydem a poczuciem winy nie
jest ró"nica w tendencji do skupienia si& na w asnym
czynie vs. Ja odzwierciedlonym, ale ró"nica mi&dzy skupieniem na Ja odzwierciedlonym a Ja idealnym. Nale"y
jednak w tym miejscu zaznaczy$, "e stwierdzenie samoopisowe maj%ce mierzy$ skupienie na Ja idealnym,
zorientowane na u!wiadomienie rozbie"no!ci mi&dzy Ja

realnym a Ja idealnym w zwi%zku z tym, co si& wydarzy o
(„B&dziesz my!la o tym, jak to mo"liwe, "e okaza e! si&
tak% osob%”), mog o oprócz podkre!lenia rozbie"no!ci Ja
implikowa$ autoatrybucj& ca o!ciow% (co obni"a trafno!$
tego pomiaru).
Wnikliwy czytelnik móg zauwa"y$, "e u"yte w badaniach scenariusze prototypowe dla emocji wstydu zawiera y w%tek upublicznienia opisanego w tre!ci scenariusza.
Wynika o to z faktu, i" wszystkie najbardziej prototypowe historyjki uzyskane w badaniach wst&pnych dotyczy y
sytuacji, w których otoczenie dowiaduje si& o z amaniu
normy przez jej bohatera. Optymalne by oby zastosowanie scenariusza o wysokiej prototypowo!ci dla wstydu
opisuj%cego zdarzenie o charakterze prywatnym. Nasuwa
si& pytanie, czy jest to w ogóle mo"liwe i czy w a!nie fakt
upublicznienia nie decyduje o tym, "e w danej sytuacji
odczuwamy wstyd. Wyniki uzyskane w Polsce (Harwas-Napiera a, Trempa a, 1991), ale równie" w Stanach
Zjednoczonych (np. Smith i in., 2002) sugeruj% w a!nie tak% interpretacj&. Z drugiej strony, istniej% dane
!wiadcz%ce o tym, "e przynajmniej cz&!$ spo ecze#stwa
(ameryka#skiego) odczuwa wstyd równie" w sytuacjach
prywatnych (Tangney, Dearing, 2004). Do!wiadczenia
wstydu w warunkach prywatno!ci s% jednak relatywnie
rzadkie (ok. 10% przypadków w badaniach Tangney), co
wyklucza prototypowo!$ tak skonstruowanych scenariuszy. Bezdyskusyjna weryÞkacja tego, na ile skupienie na
Ja odzwierciedlonym wynika ze specyÞki sytuacji, a na
ile ze specyÞki emocji wstydu, wymaga aby przyj&cia innej procedury ni" procedura niezmienników.
Uogólniaj%c, mo"na wyci%gn%$ wniosek, "e emocja
wstydu jest bardziej zwi%zana ze stanem samo!wiadomo!ci publicznej, czyli tendencj% do skupiania uwagi na
wra"eniu, jakie naszym zdaniem zrobili!my na innych
osobach. Fenigstein, Scheier, Buss (1975) podkre!laj%,
"e osoba o podwy"szonej samo!wiadomo!ci publicznej
jest w du"ej mierze skupiona na autoprezentacji swego
Ja lub zachowaniu w kontek!cie spo ecznym. Poczucie
winy natomiast jest konsekwencj% wzbudzenia stanu
samo!wiadomo!ci prywatnej, czyli tendencji do autoreßeksji, wgl%du w siebie i u!wiadamiania w asnych my!li
i uczu$. St%d pierwotnym )ród em negatywnej ewaluacji
s% w przypadku emocji wstydu inni ludzie (obecni lub tylko wyobra"eni), natomiast w przypadku poczucia winy
jest nim sam podmiot. W sytuacji wstydu konsekwencj%
wyobra"onej oceny otoczenia jest w dalszej kolejno!ci
negatywna ocena Ja, której autorem jest sam podmiot.
Podobnie rozumowali Tracy i Robins (2007), uznaj%c,
"e do wzbudzenia emocji samo!wiadomo!ciowych niezb&dna jest autoewaluacja, która w przypadku wstydu
mo"e by$ zainicjowana !wiadomo!ci% (wyobra"eniem)
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negatywnej oceny zewn&trznej. Podsumowuj%c, poczucie winy by oby emocjonaln% konsekwencj% wzbudzonej samo!wiadomo!ci prywatnej, autoreßeksji zwi%zanej
z w asnym zachowaniem (pope nionym czynem), skonfrontowania go z uwewn&trznionym systemem norm (Ja
idealne, ewentualnie Ja powinno!ciowe) i w konsekwencji negatywn% autoewaluacj% (ogniskuj%c% si& raczej na
zachowaniu ni" na ca ym Ja). Wstyd natomiast jawi si&
jako emocjonalny skutek wzbudzonej samo!wiadomo!ci
publicznej, postrzeganej negatywnej oceny spo ecznej,
która niejako wtórnie wywo uje negatywn% autoewaluacj& (równie" zorientowan% przede wszystkim na zachowanie).
Bior%c pod uwag& powy"sze za o"enia, mo"na pokusi$
si& o rozwini&cie interpretacji ró"nic w tendencjach autoatrybucyjnych, które zdaniem cz&!ci badaczy ameryka#skich odró"niaj% wstyd od poczucia winy. Manstead
i Semin (1981) udowodnili, "e w k opotliwych sytuacjach
ludzie nie oceniaj% swego zachowania tak )le, jak uwa"aj%, "e ocenia ich otoczenie. Osoby bior%ce udzia w tych
badaniach by y przekonane, "e !wiadkowie zdarzenia
os%dzali je zdecydowanie bardziej surowo, ni" robili to
oni sami. W zwi%zku z tym, w kulturach promuj%cych Ja
niezale"ne, osoby do!wiadczaj%ce wstydu mog% postrzega$ oceny spo eczne jako dezawuuj%ce je w sposób ca o!ciowy i uogólniony, co w konsekwencji mo"e skutkowa$
w asn% uogólnion% negatywn% autoewaluacj% rozlan% na
ca e Ja. Poniewa" przy poczuciu winy )ród em autoewaluacji jest autoreßeksja, zgodnie z tym, co zak adaj%
Manstead i Semin, wobec siebie jeste!my bardziej pob a"liwi (dodatkowo przy wzbudzonej samo!wiadomo!ci
prywatnej uruchamiaj% si& mechanizmy autowaloryzacji
– ochrony Ja), st%d autoewaluacja skupia si& na samym
zachowaniu, nie podwa"aj%c w sposób bezpo!redni istoty
Ja. Z kolei w kulturach promuj%cych Ja wspó zale"ne (lub
partykularyzm) postrzegana negatywna ocena spo eczna
nie zak ada automatycznie, "e otoczenie negatywnie warto!ciuje ca e Ja podmiotu, gdy" zachowanie cz owieka
uwarunkowane jest jego rol%, zobowi%zaniami, wi&ziami
spo ecznymi, a normy spo eczne mog% w pewnych sytuacjach ulega$ zawieszeniu czy te" nie dotycz% wszystkich
w tym samym stopniu. St%d negatywna autoewaluacja cao!ciowa równie" si& nie ujawnia. Ta interpretacja zbie"na
jest po cz&!ci z propozycj% Leary’ego (2007), który spekulowa , "e do!wiadczaj%c wstydu, ludzie s%dz%, "e ich
otoczenie dokona o negatywnej ca o!ciowej ewaluacji
ich osoby. Leary zak ada jednak, "e poczucie winy równie" jest skutkiem wyobra"onej negatywnej oceny spoecznej, tym razem ograniczonej do samego zachowania.
Uzyskane wyniki oraz inne cytowane wy"ej opracowania
sugeruj%, "e )ród em autoreßeksji w przypadku poczucia
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winy jest przede wszystkim sam podmiot, a nie rozterki
maj%ce swe )ród o w Ja odzwierciedlonym.
Pozostaje jeszcze do omówienia kwestia zak opotania.
Zaprezentowane wyniki dwóch eksperymentów sugeruj%, "e racj& mogli mie$ autorzy opisuj%cy zak opotanie
jako s absz% form& wstydu (Borg, Staufenbiel, Scherer,
1988; Frijda, 1986; Izard, 1977; Kaufman, 1989; Lazarus,
1991; Tomkins, 1963). Wzorzec zaanga"owania Ja charakterystyczny dla zak opotania i wstydu w pierwszym
eksperymencie okaza si& identyczny, a ró"nica mi&dzy
nimi by a czysto ilo!ciowa. Obraz ten zaburzaj% wyniki
drugiego eksperymentu, w którym skupienie na dokonanym czynie ró"nicowa o obie te emocje. Nale"y jednak zaznaczy$, "e u"yty w drugim badaniu scenariusz
prototypowy dla wstydu okaza si& najmniej trafny ze
wszystkich o!miu scenariuszy u"ytych w obu eksperymentach. Niew%tpliwie przewaga skupienia na Ja odzwierciedlonym nad Ja idealnym charakterystyczna dla
wstydu wyst&powa a równie" w przypadku zak opotania
w obu eksperymentach i by a to zale"no!$ odwrotna ni"
zaobserwowana dla poczucia winy. Dodatkowo w obu
eksperymentach, w scenariuszach zak opotania ujawni
si& bardzo wyra)ny spadek obu tendencji autoatrybucyjnych w porównaniu do scenariuszy wstydu i poczucia
winy. Warto!ci !rednich wyra)nie poni"ej teoretycznego
!rodka skali (warto!$ 4) sugeruj%, "e w sytuacjach zak opotania ludzie nie dokonuj% negatywnych autoatrybucji,
czyli nie uwa"aj%, "e zdarzenia tego typu s% powodem do
wyrzucania sobie czegokolwiek. Nawi%zuj%c do wcze!niejszej interpretacji mechanizmów charakterystycznych
dla wstydu i poczucia winy, mo"na postawi$ hipotez&, "e
zak opotanie jest emocjonaln% konsekwencj% wzbudzenia samo!wiadomo!ci publicznej i prze"ywanych trosk
autoprezentacyjnych wynikaj%cych z wyobra"onych negatywnych ocen spo ecznych (Ja odzwierciedlone) przy
jednoczesnym braku negatywnej autoewaluacji. Ludzie
zak opotani maj% poczucie, "e – mówi%c potocznie – „wyg upili si&” w oczach otoczenia, lecz sami nie uwa"aj%, "e
maj% wystarczaj%cy powód do czynienia sobie wyrzutów.
Ta interpretacja jest najbardziej spójna z modelem ocen
spo ecznych Mansteada i Semina (1981) jako teori% wyja!niaj%c% mechanizmy le"%ce u podstaw zak opotania.
Manstead i Semin nie uwzgl&dniali jednak tego, czy postrzegane oceny spo eczne powoduj% w konsekwencji autoewaluacj&, czy te" nie.
Przedstawione studium empiryczne nie jest wolne od
ogranicze#, które nale"y uwzgl&dni$ przy interpretacji
wyników. Po pierwsze, nie wzbudzano emocji w sposób
bezpo!redni. Osoby badane nie ama y norm i standardów, wczuwa y si& natomiast w sytuacje hipotetyczne.
By y one co prawda dobrane w taki sposób, aby opisywa y
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wydarzenia, które potencjalnie mog y si& przytraÞ$ ka"dej z badanych osób, niemniej odpowiedzi mia y charakter deklaratywny. Nale"y jednak stwierdzi$, "e wi&kszo!$
bada#, z którymi porównywano wyniki bada# w asnych,
prowadzone by y w a!nie w procedurze prototypowych
scenariuszy (por. Blum, 2008). Eksperymentalne wzbudzanie omawianych stanów by oby zarówno w%tpliwe
pod wzgl&dem etycznym, jak równie" nie dawa oby
pewno!ci co do trafno!ci manipulacji, ze wzgl&du na ich
z o"ono!$, zale"no!$ od kontekstu i zaanga"owanie procesów poznawczych. W interpretacji nale"y uwzgl&dni$
równie" fakt, i" procedura weryÞkacji trafno!ci eksperymentalnej ujawni a niepe n% prototypowo!$ niektórych
scenariuszy (mimo tego, "e dominuj%ce wybory emocjonalne za ka"dym razem pozostawa y zgodne z kluczem).
Po cz&!ci mog o to wynika$ z niedoskona o!ci samych
scenariuszy, cho$ nale"y stwierdzi$, "e w badaniach pilota"owych prototypowo!$ zastosowanych historyjek
w ka"dym przypadku przekracza a 70% wyborów. Nie
bez znaczenia móg by$ fakt, "e w badaniach wst&pnych po zapoznaniu si& ze scenariuszem zadanie badanych polega o wy %cznie na wyborze hipotetycznie odczuwanej emocji, podczas gdy w badaniu zasadniczym
najpierw odpowiadali na pytania dotycz%cych procesów
poznawczych (oraz tendencji behawioralnych), a dopiero na samym ko#cu dokonywali wyboru emocjonalnego.
Wcze!niejsze pytania mog y spowodowa$ dost&pno!$
poznawcz% innych aspektów rozwa"anej sytuacji i w konsekwencji u cz&!ci badanych osób zmieni$ ich wybory
hipotetycznie odczuwanej emocji. Z ostro"no!ci% nale"y
traktowa$ równie" wyniki dla wymiaru skupienia na Ja
idealnym. Stwierdzenie, którym je mierzono, mog o sugerowa$ badanym negatywn% autoewaluacj& ca o!ciow%
bez jednoznacznego odniesienia do Ja idealnego.
Podsumowuj%c, poznawcze ró"nice mi&dzy wstydem,
poczuciem winy i zak opotaniem wynikaj% najprawdopodobniej z odmiennego wzorca zaanga"owania Ja podmiotu. Poczucie winy ujawnia si& w sytuacjach samo!wiadomo!ci prywatnej, wynika z reßeksji nad w asnym zachowaniem i jego negatywnej oceny (przede wszystkim
z punktu widzenia standardów osobistych). Wstyd natomiast jest konsekwencj% samo!wiadomo!ci publicznej
i percypowanej negatywnej oceny spo ecznej (zewn&trznej), która prowadzi w konsekwencji do w asnej negatywnej oceny Ja. Zak opotanie %czy ze wstydem stan
samo!wiadomo!ci publicznej i postrzeganej krytycznej
oceny otoczenia (pora"ki autoprezentacyjnej), której nie
towarzyszy jednak negatywna autoewaluacja. Powy"sze
ustalenia wymagaj% jednak dalszej weryÞkacji empirycznej. Sposobem na przezwyci&"enie ogranicze# opisanych
bada# (przede wszystkim faktu skorelowania scenariuszy

prototypowych dla wstydu z upublicznieniem z amania
normy – co niejako implikuje skupienie na Ja odzwierciedlonym) by oby zastosowanie procedury eksperymentalnego wzbudzenia stanu samo!wiadomo!ci publicznej
i samo!wiadomo!ci prywatnej podczas wczuwania si&
w sytuacj& osoby ami%cej normy.
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ZA$!CZNIK
Scenariusze prototypowe dla poczucia winy (wersja dla m%&czyzn)
Eksperyment 1: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Jeste! w zwi%zku z dziewczyn%, któr% kochasz, pozna e! j%
jeszcze w liceum. Chodzicie ze sob% ju" trzy lata, wybrali!cie si& na studia do tego samego miasta, zamieszkali!cie
razem i planujecie wspóln% przysz o!$. Ty zaanga"owa e! si& w dzia alno!$ organizacji studenckiej i wybra e! si&
na ogólnopolski wyjazd integracyjny dla studentów. Na tym wyje)dzie spotykasz Ani&, która od razu wyda a Ci si&
„zjawiskowa”, a która równie" okazuje Ci swoje zainteresowanie. Ostatniego dnia pobytu, na imprezie po"egnalnej
znajdujecie si& sam na sam w pokoju i dochodzi mi&dzy Wami do zbli"enia. Gdy emocje opadaj%, uzmys awiasz sobie,
co zasz o, opuszczasz pokój Ani i w po!piechu wracasz do swojego pokoju.
Eksperyment 2: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Dzwoni do Ciebie babcia z pytaniem, czy móg by! do niej
przyj!$ nast&pnego dnia i pomóc w myciu okien. Poniewa" najbli"sze dni masz bardzo zaj&te, proponujesz, "e przyjdziesz w nast&pnym tygodniu. Babcia odpowiada, "e si& zastanowi i jeszcze do Ciebie odezwie w tej sprawie. Dwa dni
pó)niej dowiadujesz si&, "e babcia powa"nie z ama a sobie r&k&, spadaj%c ze sto u, gdy próbowa a sama umy$ okna.
W rezultacie znalaz a si& w szpitalu.
Scenariusze prototypowe dla wstydu (wersja dla m%&czyzn)
Eksperyment 1: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Wyje"d"asz na dwudniowe szkolenie z pracy, tam poznajesz
nowych ludzi i zostajesz zaproszony na wieczorn% imprez&. Przesadzasz z alkoholem i tracisz kontrol& nad swoim
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cia em i "o %dkiem. Ko#czysz imprez&, obejmuj%c sedes. Nast&pnego ranka nic nie pami&tasz, masz potwornego kaca,
a wszyscy u!miechaj% si& na Twój widok, chocia" Ty nie bardzo wiesz, o co chodzi. Wieczorem w domu dostajesz na
maila zdj&cia z imprezy. Na cz&!ci z nich uwieczniono to, co robi e! „po spo"yciu”.
Eksperyment 2: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Piszesz wa"ny egzamin w du"ej sali razem z wieloma innymi
osobami. Nie jeste! pewien swojej wiedzy, wi&c przygotowa e! !ci%gawki. Poniewa" jedno z pyta# pokrywa si& z tym,
co masz na !ci%gawce, wyjmujesz j% z kieszeni i zaczynasz ukradkiem czyta$. Osoba prowadz%ca egzamin zauwa"a
to, podchodzi do Ciebie, zabiera !ci%gawk&, po czym na oczach pozosta ych egzaminowanych wyprowadza Ci& z sali.
Scenariusze prototypowe dla zak'opotania (wersja dla m%&czyzn)
Eksperyment 1: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. W a!nie rozpoczynasz prac& w nowej Þrmie. W pierwszym
tygodniu pracy zosta e! zaproszony na imieniny przez koleg& z pokoju, w którym pracujesz. Mieli tam go!ci$ prawie
wszyscy pracownicy Twojej Þrmy. Ubra e! si& elegancko i poszed e! na przyj&cie. Zosta e! przedstawiony wielu
osobom, po chwili w %czy e! si& w towarzysk% rozmow&. W toku rozmowy kto! Ci& zapyta : „Przepraszam, która
godzina?”. Spojrza e! na zegarek, przechylaj%c przy tym kieliszek z czerwonym winem i wyla e! jego zawarto!$ na
swoj% bia % koszul&.
Eksperyment 2: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Idziesz ulic%, a z naprzeciwka idzie w Twoj% stron& m ody m&"czyzna, którego twarz wydaje Ci si& znajoma. On u!miecha si& do Ciebie i wita si& z Tob%, u"ywaj%c Twojego imienia.
Ty odwzajemniasz pozdrowienie i jeste! pewien, "e sk%d! go znasz, chocia" w dalszym ci%gu nie pami&tasz jego imienia ani nawet, gdzie go pozna e!. On zaczyna rozmow&, z której wynika, "e sporo o Tobie wie, a Ty w dalszym ci%gu
nie przypominasz sobie niczego na jego temat.
Scenariusze neutralne (wersja dla m%&czyzn)
Eksperyment 1: Wyobra) sobie nast&puj%c% sytuacj&. Wracasz z pracy do domu. Na ulicy widzisz m&"czyzn& rozgl%daj%cego si& wko o i wygl%daj%cego na zdezorientowanego. Gdy podchodzisz bli"ej, ów cz owiek zatrzymuje Ci&
na chwil& i pyta o to, jak dosta$ si& na ulic&, której lokalizacji nie znasz. Przez chwil& my!lisz intensywnie, ale nazwa
ulicy nic Ci nie mówi, chocia" uwa"asz, "e znasz dobrze swoje miasto. Informujesz go, "e nie jeste! w stanie mu pomóc, a on kiwaj%c ze zrozumieniem g ow%, dzi&kuje Ci za fatyg& i odchodzi.
Eksperyment 2: Czekasz na przystanku na autobus. Podchodzi do Ciebie starsza pani, prosz%c o sprawdzenie na
rozk adzie, o której odje"d"a nast&pny autobus interesuj%cej j% linii. Podchodzisz do rozk adu i stwierdzasz, "e akurat
ten rozk ad zosta czym! pomazany i nie jeste! w stanie go odczyta$. Mówisz o tym starszej pani, a ta kiwaj%c ze zrozumieniem g ow%, dzi&kuje Ci za dobre ch&ci.
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ABSTRACT
In American literature the dominant conceptualization of shame and guilt is based on self-attributional
processes (Lewis, 1992; Tangney and Dearing, 2004; Tracy and Robins, 2004). In this approach shame is
accompanied by general negative attributions focused on the entire self, whereas guilt is connected to speciÞc attributions focused on behavior. This approach assumes that private self-awareness plays the main role
in experience of both types of emotions and it ignores the traditional distinction based on the private-public
dimension, as present in anthropology. However, many scientists point to the signiÞcant role of the public
self-consciousness in experiencing shame and guilt. Results of two experiments are presented, which aim
was to verify the role of the self-attributional dimension as well as to check the alternative hypothesis that
distinguishes between shame, guilt and embarrassment. Three themes are taken into consideration: focusing
on the self-presentational concerns, focusing on the discrepancies between actual self and ideal self, focusing on the deed and its consequences. Results suggests, that guilt is strictly connected with private self-consciousness, self reßection and negative self-evaluation (mainly from the perspective of personal standards).
Shame, which is experienced in a state of public self-consciousness, is a consequence of perceived negative
external (social) evaluation, but includes motives of critical self-evaluation. Embarrassment, on the other
hand, is not exclusively the mild form of shame, but has his own distinct features.
Keywords: shame, guilt, embarrassment, public self-consciousness, private self-consciousness, ideal-self,
reßected-self, self-attribution
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